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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000767-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CASARIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANDRE LUIZ PACHI (TESTEMUNHA)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

nos termos do processo acima indicado, para apresentar Resposta à 

Contestação/Reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000767-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CASARIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NEUZA SOARES PEGO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

ANDRE LUIZ PACHI (TESTEMUNHA)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

nos termos do processo acima indicado, para apresentar Resposta à 

Contestação/Reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001665-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001665-35.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

DOMINGOS GUIMARAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de pedido de concessão de 

benefício assistencial à pessoa com deficiência com pedido de tutela 

provisória ajuizada por Domingos Guimarães em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados. Analisando 

atentamente os autos, bem como dos documentos que instruíram a inicial, 

vejo que a parte autora não juntou aos autos todos os documentos 

imprescindíveis para a análise da demanda, pois, não consta o 

indeferimento administrativo do benefício almejado junto à autarquia 

previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a análise das 

argumentações ofertadas pela parte requerente. De mais a mais, os 

documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar o 

indeferimento administrativo, eis que apenas comprova que o requerimento 

foi efetuado, sendo que, em primeira análise, não verifica-se uma demora 

excessiva da autarquia previdenciária, em especial pelas atuais 

circunstâncias de quarentena social em que há diminuição da força de 

trabalho. Assim, considerando que este Magistrado comunga com o 

entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. 

“STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; 

Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido 

de que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência 

do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que 

a necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de 

resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de 

direitos protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução 

de conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001653-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001653-55.2019.8.11.0007. AUTOR(A): IVAN 

PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Tendo em vista a certidão de 

Id. 30856630, INTIME-SE novamente a parte requerida, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento de sua parte referente aos 

honorários periciais. CONSIGNE-SE que o não pagamento no prazo 

estabelecido poderá ser considerado ato temerário à Justiça, tendo em 

vista que isto acarretará em demora para a resolução da lide (art. 80, 

incisos IV e V do CPC). Portanto, desde logo, fixo multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento a ser revertido em 

favor da parte autora. Ressalve-se que, não obstante a multa diária, 

também poderá ser aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001758-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DA ROSA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WILLIAN DE OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001758-95.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: DIRCEU 

DA ROSA MARTINS EXECUTADO: DAVID WILLIAN DE OLIVEIRA DE 

CARVALHO Vistos. Alega a parte autora que é pessoa pobre na acepção 

legal da palavra, não podendo arcar com o pagamento das taxas e custas 

processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os 

benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal 

permite prova contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de 

direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo 

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que 
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esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

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

ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior 

Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz 

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

propicie à parte autora a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Assim, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no 

art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001729-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001729-45.2020.8.11.0007. AUTOR(A): PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição da inicial. 2) Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001670-57.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001670-57.2020.8.11.0007. AUTOR: AILTON 

ALVES DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por idade híbrida com 

pedido de tutela provisória ajuizada por Ailton Alves de Oliveira em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados. Analisando atentamente os autos, bem como dos 

documentos que instruíram a inicial, vejo que a parte autora não juntou aos 

autos todos os documentos imprescindíveis para a análise da demanda, 

pois, não consta o indeferimento administrativo do benefício almejado junto 

à autarquia previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a 

análise das argumentações ofertadas pela parte requerente. De mais a 

mais, os documentos juntados aos autos não são suficientes para 

comprovar o indeferimento administrativo, eis que o primeiro apenas 

comprova que o requerimento foi efetuado e o segundo é apenas uma 

simulação. Ademais, em primeira análise, não verifica-se uma demora 

excessiva da autarquia previdenciária, em especial pelas atuais 

circunstâncias de quarentena social em que há diminuição da força de 

trabalho Assim, considerando que este Magistrado comunga com o 

entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. 

“STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; 

Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido 

de que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência 

do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que 

a necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de 

resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de 

direitos protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução 

de conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001672-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARLOS INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001672-27.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDO CARLOS INACIO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de pedido de concessão de 

benefício assistencial à pessoa com deficiência com pedido de tutela 

provisória ajuizada por Aparecido Carlos Inácio em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados. 

Analisando atentamente os autos, bem como dos documentos que 

instruíram a inicial, vejo que a parte autora não juntou aos autos todos os 

documentos imprescindíveis para a análise da demanda, pois, não consta 

o indeferimento administrativo do benefício almejado junto à autarquia 

previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a análise das 

argumentações ofertadas pela parte requerente. De mais a mais, os 

documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar o 

indeferimento administrativo, eis que apenas comprova que o requerimento 

foi efetuado, sendo que, em primeira análise, não verifica-se uma demora 

excessiva da autarquia previdenciária, em especial pelas atuais 

circunstâncias de quarentena social em que há diminuição da força de 

trabalho. Assim, considerando que este Magistrado comunga com o 

entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. 

“STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; 

Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido 

de que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência 

do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que 

a necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de 

resistência por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de 

direitos protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução 

de conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000268-38.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. S. -. M. (REQUERIDO)

M. G. D. S. (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001653-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico 

que decorreu o prazo e a parte requerida, intimada por meio do expediente 

n° 3002942, não comprovou o depósito da fração que lhe corresponde 

referente aos honorários periciais. Alta Floresta/MT, 31 de março de 2020 

assinatura eletrônica Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001608-17.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDRAS SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001608-17.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME EXECUTADO: EDRAS SOARES 

Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Incorpordora S. J. Ltda. – ME em desfavor de Edras Soares, ambos 

qualificados. A inicial veio instruída com os respectivos documentos 

anexados. Vieram-me os autos conclusos. É a breve síntese. DECIDO. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte exequente 

requer que o processo seja julgado pela 2ª Vara desta Comarca, tendo em 

vista que nela está em trâmite ação de execução de título extrajudicial que 

ela move contra o mesmo executado. Pois bem. A reunião dos processos 

executórios tende a ser benefíca a ambas às partes, haja vista que nesta 

situação todos os pedidos executórios e de defesa do executado também, 

serão todos dirimidos por um únicco juízo, evitando-se assim, decisões 

conflitantes. Além do mais, há previsão no código de processo civil da 

reunião dos autos, pois, nos termos do art. 780 “O exequente pode 

cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, 

quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja 

competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”. Assim, caberia 

apenas analisar o juízo prevento, sendo certo que este é o da 2ª Vara 

desta Comarca,  já  que o processo de autos n ° 

1001420-24.2020.8.11.0007 foi autuado em 24/03/2020, enquanto o 

presente processo foi autuado em 30/03/2020. Diante disso, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da 2ª Vara desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004028-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

VANIA DINIZ DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEDROSO MARINHO OAB - SP258199 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS (CONFINANTES)

MADAI FRANCISCO DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

MARCO DE LAZARETTI (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

AUGUSTO BIM DONEGA PROCESSO n. 1004028-29.2019.8.11.0007 Valor 

da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: RONALDO DOS SANTOS 

RIBEIRO Endereço: Sítio Maná 2, comunidade Macedônia, s/n, Estrada A, 

ramal Cerejeira, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 Nome: VANIA DINIZ DA 

SILVA RIBEIRO Endereço: Sítio Maná 2, comunidade Macedônia, s/n, 

Estrada A, ramal Cerejeira, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 POLO 

PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 165, - ATÉ 

385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS INCERTOS E 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, acima qualificado(a), atualmente 

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

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

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

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: No caso 

em tela, as partes são legítimas possuidoras do imóvel denominado lote 

urbano Lote n° 17 (dezessete), Quadra R-25, com área de 500,00 m² 

(quinhentos metros quadrados), situado no núcleo urbano de Carlinda/MT, 

objeto da matrícula registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta-MT sob n° 1.403, Livro 2-G. Ocorre que o 

referido imóvel permanece registro em nome da Cooperativa Agrícola 

Cotia, ora ré, responsável pelo o povoamento do município na década de 

80, sendo certo que os compradores da época não foram agraciados com 

o título de propriedade imobiliária, mas tão somente com recibo de quitação 

do bem. Assim, desde o ano de 1993 a posse do imóvel em questão tem 

sido transferido sem a devida regularização, apenas por meio de contrato 

de compra e venda, como se denota dos documentos anexos. Nesse 

sentindo, por volta de 1989 a Cooperativa Cotia efetivou a primeira venda 

do referido imóvel, por meio de compromisso de compra e venda ao Sr. 

Antonio Viana Rossi. Posteriormente no ano de 2009, o Sr. Wagner 

Jeferson Miranda veio fazer aquisição do referido imóvel através da 

compra da Sra. Ilza Fagundes, sendo que no mesmo ano, o Sr. Wagner, 

efetivou a venda do imóvel para o Sr. Aequias Rodrigues. Todavia, em um 

contrato de permuta de bens móveis e imóveis, o Sr. Aequias Rodrigues 

negociou com o Sr. Heitor Gobetti, a troca do imóvel por um motor de popa. 
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Logo, em meados de 2013, o Sr. Heitor Gobetti, negociou por meio de 

contrato de compra e venda o referido imóvel com os autores, o qual por 

fim transmitiu o imóvel para o autor, Sr. Ronaldo dos Santos Ribeiro, 

outorgando todos os poderes de posse e domínio do imóvel, sem 

quaisquer restrições, como faz prova do alegado o contrato de compra e 

venda anexo. Nesse ínterim, os autores exerce a posse do imóvel urbano 

em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem oposição (mansa e 

pacífica), há mais de 6 (seis) anos, ressaltando que o mesmo detém a 

cadeia possessória do lote há mais de 24 (vinte e quatro) anos, pelo que 

faz jus à aquisição da propriedade por meio da usucapião. Por derradeiro, 

o conjunto das assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos 

para a obtenção da usucapião será feito mediante os documentos que 

instruem a exordial e através da oitiva das testemunhas arroladas. 

DECISÃO: Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Tratando-se de um 

procedimento especial, bem como, visando maior celeridade processual 

(art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), deixo de designar audiência na forma 

do caput do art. 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em 

consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável 

prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado 

pelo novo código, além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação 

e mediação. Sendo assim, DEIXO de designar audiência de conciliação 

nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso ambas as 

partes manifestem interesse em se comporem. 4) CITE-SE a parte 

requerida, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de 15 (quinze) dias e que, não contestada em tal prazo, 

se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme o artigo 344, do CPC/2015. 5) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, nos termos do art. 

246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no mandado que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de 15 (quinze) dias e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 6) 

CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os eventuais terceiros 

interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. Consigno que 

deixo de nomear curador especial aos réus e interessados incertos 

citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste sentido 

segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e interessados 

incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados incertos, citados 

por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é feita a nomeação 

ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação do curador 

especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, 

Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 0488631-24.2005.8.13.0394 

(1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, 

Publicação: 06/02/2012). 7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da 

Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada 

um dos referidos entes cópias da inicial e dos documentos que a instruiu, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre 

eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do CPC). 8) Deverá o Sr. 

Oficial de Justiça certificar se o (a) requerente está exercendo a posse da 

área objeto desta ação. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, TALATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 2 de outubro de 2019. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002133-67.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: DOMINI 

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EXECUTADO: C. R. BATISTA MEDEIROS & CIA 

LTDA Vistos. Ao Id. 30707670 a parte exequente requereu penhora 

on-line via sistema RENAJUD, haja vista o não pagamento da dívida pelo 

executado. Ocorre que, esta em vigor a Lei estadual 11.077/2020 - MT que 

alterou a Lei 7.603/2001, passando a prever recolhimento de custas para 

consultas de sistemas, dentre eles, o sistema RENAJUD, vejamos: Lei 

11.077/2020: (...) "Art. 2º. Fica alterado o caput e o parágrafo único do art. 

1º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a 

seguinte redação: "Art. 1º As custas relativas às atividades 

desenvolvidas pelos órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

no foro judicial, inclusive no exercício da jurisdição federal, serão 

cobradas de acordo com os valores, notas explicativas e parâmetros 

estabelecidos nas Tabelas "A" - Custas da Segunda Instância, "B" - 

Custas da Primeira Instância, "C" - Custas dos Centros Judiciários de 

Solução de Conflitos e Cidadania e "D" - Custas dos Cartórios Não 

Oficializados. Parágrafo único O recolhimento dos valores relativos aos 

atos praticados no Foro Judicial, previstos no art. 1º desta Lei, será feito 

por meio de Guia do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, vinculado 

ao respectivo processo, em qualquer instituição financeira." Ainda: (...) 

"Art. 5º Fica alterado o art. 4º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 

2001, passando a vigorar com a seguinte redação: "Art. 4º O pagamento 

da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser 

realizado pela parte no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a 

distribuição do processo ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos 

casos que reclamem solução Urgente." Desta forma, havendo pedido de 

consulta via sistema RENAJUD e, havendo necessidade de recolhimento 

de custas, DETERMINO que se intime o exequente via DJE e sistema para 

que recolha no prazo de 05 (cinco) dias as custas devidas, juntando aos 

autos o comprovante. Ou, querendo, manifeste-se nos autos requerendo 

o que entender de direito, hipótese em que será considerado o 

desinteresse pela consulta. Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento, 

CERTIFIQUE-SE e faça-me concluso. Cumpra-se. Intime-se.
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000727-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARI OKUBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000727-79.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: LUCIANA MARI OKUBO 

Vistos. Ao Id. 19928962 a parte exequente requereu penhora on-line via 

sistema BACENJUD, haja vista o não pagamento da dívida pelo executado. 

Ocorre que, esta em vigor a Lei estadual 11.077/2020 - MT que alterou a 

Lei 7.603/2001, passando a prever recolhimento de custas para consultas 

de sistemas, dentre eles, o sistema BACENJUD, vejamos: Lei 11.077/2020: 

(...) "Art. 2º. Fica alterado o caput e o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 

7.603, de 27 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a seguinte 

redação: "Art. 1º As custas relativas às atividades desenvolvidas pelos 

órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no foro judicial, 

inclusive no exercício da jurisdição federal, serão cobradas de acordo 

com os valores, notas explicativas e parâmetros estabelecidos nas 

Tabelas "A" - Custas da Segunda Instância, "B" - Custas da Primeira 

Instância, "C" - Custas dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania e "D" - Custas dos Cartórios Não Oficializados. Parágrafo único 

O recolhimento dos valores relativos aos atos praticados no Foro Judicial, 

previstos no art. 1º desta Lei, será feito por meio de Guia do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, vinculado ao respectivo processo, 

em qualquer instituição financeira." Ainda: (...) "Art. 5º Fica alterado o art. 

4º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a 

seguinte redação: "Art. 4º O pagamento da guia prevista no parágrafo 

único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de até 

48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou no prazo 

assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução Urgente." 

Desta forma, havendo pedido de consulta via sistema BACENJUD e, 

havendo necessidade de recolhimento de custas, DETERMINO que se 

intime o exequente via DJE e sistema para que recolha no prazo de 05 

(cinco) dias as custas devidas, juntando aos autos o comprovante. Ou, 

querendo, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, 

hipótese em que será considerado o desinteresse pela consulta. 

Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento, CERTIFIQUE-SE e faça-me 

concluso. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002053-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE FREITAS DANIELIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TAVARES GOBBI E MELO OAB - PR83251 (ADVOGADO(A))

JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR OAB - MT3735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO GARCIA GARCIA OAB - PR04903 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002053-69.2019.8.11.0007. REQUERENTE: KATIA 

DE FREITAS DANIELIDES REQUERIDO: UNIMED DE LONDRINA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela Unimed de Londrina – Cooperativa de Trabalho 

Médico contra sentença proferida ao Id. 24906449 que julgou procedente 

a demanda. Certidão de tempestividade dos embargos foi aportada (Id. 

25963768). Foram apresentadas contrarrazões aos embargos (Id. 

28807034). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre registrar que o artigo 1.022 do CPC/2015 

dispõe que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer 

decisão judicial nas seguintes hipóteses, in verbis: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o”. Pois bem. Reexaminado a sentença, 

verifica-se que há um erro material em seu corpo, haja vista que a parte 

autora não utilizaria o medicamento por 01 (um) ano, mas sim, por 06 

(seis) ciclos. Neste sentido, a sentença consignou que o valor da causa 

levaria em conta o uso do fármaco pelo período de 01 (um) ano, de modo 

que o dispositivo final incorreu em erro, pois, de fato, há que ser fixado o 

valor da causa de forma adequada. Entretanto, tanto a parte autora, 

quanto requerida, divergem sobre o valor da causa, sendo que estão 

ambas equivocadas. Isso porque, a caixa do medicamento debatido nos 

autos, vem somente com um ampola de dose única. Porquanto, conforme 

receituário médico, a parte autora necessita passar por 06 (seis) ciclos, 

ou seja, utilizará 06 (seis) caixas do remédio. Dessa forma, o valor da 

causa deve se ater a este uso. Sendo assim, com o custo médico do 

fármaco de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o valor da causa deve ser de 

R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), eis que são necessárias 06 

(seis) caixas para completar os 06 (seis) ciclos do tratamento da autora. 

Neste sentido, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para fixar 

o valor da causa em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). No mais, 

mantenho incólume a sentença proferida. Cumpra-se a setença, até o 

efetivo arquivamento do feito.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000489-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Josiane Mendes (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000489-55.2019.8.11.0007. AUTOR(A): MUNICIPIO 

DE ALTA FLORESTA REU: JOSIANE MENDES Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse proposta pelo Município de Alta Floresta-MT em 

face de Josiane Mendes, todos qualificados nos autos, alegando, em 

apertada síntese, que a requerida invadiu irregularmente área pública à 

margem da Avenida Ariosto da Riva, próximo à Avenida Jaime Veríssimo 

Campos. Alega a parte autora que é o legítimo proprietário de todo o 

sistema viário desta urbe e que, não obstante a isto a requerida invadiu 

área pertencente à malha viária, as margens da Avenida Ariosto da Riva, 

próxima a esquina com a Avenida Jaime Veríssimo de Campos, 

construindo ali uma barraca com fins comerciais, sem qualquer 

autorização por parte da municipalidade. Aduz que notificou a requerida 

para que se retirasse do local, no entanto, a notificação foi completamente 

ignorada, assim, vendo que à requerida não deixaria voluntariamente o 

local, recorre ao judiciário para assegurar o seu direito sob a área. 

Recebida à exordial, foi deferida a liminar (Id. 19125618). A requerida foi 

devidamente citada (Id. 20460912), sendo posteriormente certificado o 

decurso de prazo para a apresentação de resposta e desocupar à área 

voluntariamente (Id. 21780931) e com isso, foi expedido mandado de 

reintegração de posse, que foi cumprido (Id. 22867342). Certificou-se o 

decurso de prazo para a apresentação de contestação (Id. 25865790). A 

parte autora, por sua vez, requereu o julgamento do feito (Id. 28860400). 

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo proseguimento da 

demanda, independentemente de sua intervenção (Id. 30695033). Relatei o 

necessário. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

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

julgamento antecipado da lide, nos termos dos incisos I e II do art. 355 do 

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

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
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sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 

Realmente, além de a discussão não comportar dilação probatória por já 

conter nos autos elementos bastantes de convicção para a prolação de 

um pronunciamento meritório, vê-se que, apesar de citada, a demandada 

quedou-se inerte, razão porque lhe DECRETO a REVELIA. Com efeito, 

ocorreu a revelia formal nos presentes autos, ou seja, a total ausência de 

contestação pela requerida. Reconhecendo a revelia, como já dito, é de se 

reconhecer que, no caso posto em tela, ela se operou em todos os seus 

efeitos, eis que não estão presentes nenhuma das hipóteses do artigo 345 

da lei adjetiva civil. A presunção de veracidade dos fatos não contestados 

é relativa, porém, o conjunto probatório carreado aos autos é consonante 

com essa presunção. Vejamos. A ação possessória pressupõe a prova 

da posse e a turbação ou invasão iminente ou efetiva dela por outrem, de 

forma injusta ou clandestina, sendo que tais requisitos restaram 

comprovados com os documentos que instruem a inicial, bem como, com o 

cumprimento da liminar deferida. Por outro lado, a requerida não contestou 

as alegações contidas na petição inicial, tornando tais alegações 

incontroversas. Ora, não dependem de provas os fatos admitidos no 

processo como incontroversos (art. 374, III do CPC). Fatos incontroversos 

são aqueles sobre os quais uma parte alegou e a outra não impugnou, tal 

como ocorreu neste caso concreto. (RTJ 93/162 e Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 26ª ed., p. 418). À 

parte autora incumbe descrever, na inicial, os fatos nos quais fundamenta 

seu pedido (art. 319, III, CPC), sendo certo que, in casu, na exordial 

constam tais fatos. A causa de pedir pode ser formada por um ou mais 

fatos. Dessa forma, cada fundamento de fato apresentado pelo autor 

constitui o que a doutrina denominada de “ponto”. Quando o réu impugna 

os “pontos” surgem as “questões”, obrigando o juiz a conhecer delas. Se 

o réu se omite em manifestar sobre determinados pontos articulados na 

exordial, não se terá criado questões sobre eles, dispensando o 

magistrado de analisá-las. Destarte, permanecem como fatos 

incontroversos. E estes, não carecem de provas. Foi o que ocorreu com a 

alegação de posse injusta da requerida na área objeto da presente lide. 

DISPOSITIVO Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial contido na 

presente ação de reintegração de posse, CONFIRMANDO a liminar 

anteriormente concedida, para o fim de MANTER o requerente na posse do 

imóvel descrito na exordial, CONDENANDO a requerida ao pagamento de 

custas e honorários de advogado, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, DETERMINO a expedição do mandado de 

reintegração de posse definitivo em favor da parte autora. Cumpridas 

todas as deliberações e observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003145-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO KUSTER OAB - 798.653.051-00 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003145-53.2017.8.11.0007. REQUERENTE: T. M. K. 

REPRESENTANTE: MARCOS ANTONIO KUSTER REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de cumprimento/liquidação de sentença 

proposta por Thiago Medeiros Kuster representado por seu genitor 

Marcos Antonio Kuster em desfavor da Ympactus Comercial LTDA., 

Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega a parte autora que celebrou 

contrato com a parte requerida, objetivando ingressar no marketing 

multinível “Telexfree”, cujo pagamento para tal acordo se deu no valor de 

R$ 28.785,00 (vinte e oito mil e setecentos e oitenta e cinco reais). Aduz 

que apesar de ter depositado o valor pactuado em conta bancária de 

titularidade da requerida, o autor não obteve o retorno financeiro esperado 

ao celebrar o contrato com a demandada e sofreu prejuízo financeiro. Por 

fim, alega o requerente que todos os negócios jurídicos da parte requerida 

foram anulados através da decisão judicial proferida nos autos nº 

0800224-44.2013.8.01.0001 que tramitou junto à 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, tendo a sentença transitada em julgado, havendo a 

declaração de nulidade de todos os contratos firmados entre a parte 

requerente e os consumidores e consequente dever de ressarcir àqueles 

que investiram na empresa, sendo que o autor não conseguiu reaver 

qualquer valor, recorrendo ao judiciário para ser reembolsado. Por tais 

razões ajuizou a presente ação, pugnando pela procedência da demanda 

e consequente devolução dos valores referente à aquisição de contas 

junto à requerida, devidamente corrigido e com a incidência de juros. A 

petição inicial veio acompanhada com diversos documentos no PJE. A 

exordial foi recebida (Id. 18039909). Certificou-se o decurso de prazo em 

relação à parte requerida (Id. 30847247). Vieram-me os autos conclusos. 

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em vista que a 

parte requerida foi devidamente citada, entretanto, deixou de apresentar 

sua contestação em tempo hábil, conforme certidão de Id. 30847247, 

DECRETO SUA REVELIA aplicando-lhe os efeitos do artigo 344 do Código 

de Processo Civil, o que por consequência presumo verdadeiras todas as 

alegações de fatos formuladas pela parte autora. Ademais, tendo em vista 

que a parte requerida é revel e que não há nos autos requerimento de 

provas, passo ao julgamento antecipado de mérito, na forma do artigo 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sobre isso, assim é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a citação e não 

apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a aplicação dos 

efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das alegações do autor, 

principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos (...)”. 

(Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, Data da publicação no 

DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora ajuizou a presente 

liquidação de sentença para posteriormente promover o cumprimento da 

sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça do Acre, em face 

da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim determinou: “[...] 

B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da 

nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as 

tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas deverá 

ser abatido do montante geral a receber, na proporção de U$28,90 para 

os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores AdCentral 

Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e 

AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores 

que os mesmos receberam a título de qualquer das bonificações da rede 

Telexfree, inclusive em razão de recompra de contas recebidas por 

anúncios postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser 

deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de 

venda; B.6) considerando que os contratos celebrados estabelecem 

valores em dólares norte-americanos, as devoluções aos partners e 

divulgadores e os abatimentos do que os mesmos receberam a título de 

bonificação na rede, gratificação de venda ou contas ativadas, deverão 

ser considerados em Reais, pelos montantes efetivamente pagos e 

recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial 

Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do 
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efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral 

ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a 

citação (que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa 

ré aos autos, em 29/07/2013). B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B.1, B.2, B.4, B.5, B.6 e B.7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que deverá ser 

proposta por cada interessado, no foro de seu domicílio. [...]”. No caso dos 

autos, a relação contratual estabelecida entre as partes restou 

satisfatoriamente demonstrada através dos documentos juntados nos 

autos. A requerida, como já consignado, quedou-se inerte e não 

comprovou que existem quantias a serem abatidas dos valores a serem 

restituídos à parte autora, na forma do disposto no item B5 da sentença. 

Deste modo, em liquidação de sentença, DECLARO que a parte autora tem 

a receber da requerida, em razão da decisão que se está liquidando, o 

valor indicado na petição inicial, a ser atualizado na forma do item B7 do 

decisum. EXPEÇA-SE OFÍCIO para que seja formalizada a penhora no 

rosto dos autos da ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos 

bens ou valores quanto bastem para a garantia do juízo, na forma como 

requerida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco por meio 

do Ofício Circular nº 0500192/GACOG. CONSIGNE-SE que o prazo para os 

réus revéis terá como termo inicial a data da publicação desta sentença, 

conforme preconiza o art. 346 do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002147-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENYR DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002147-17.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ALCENYR DOMINGOS DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de embargos de declaração oposto pela 

fazenda municipal contra a sentença proferida nos autos. Alega a 

fazenda que houve erro material, no tocante à fixação de honorários 

advocatícios. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

relatório do necessário. DECIDO. Em breve síntese, denota-se que houve 

um erro material na sentença, sendo que tal circunstância poderia ser 

sanada até mesmo de ofício, conforme inteligência do art. 494, inciso I, do 

CPC/15. Aliás, a apreciação dos embargos de declaração em nada mudará 

no mérito do julgado, portanto, é desnecessária a intimação das partes. 

Porquanto, havendo razão nos pedidos de embargos de declaração, 

CONHEÇO-OS e, no mérito, ACOLHO-OS para alterar parte do dispositivo 

da sentença, passado ela a ficar assim: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15. 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

judiciais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa. Tendo em vista que a fazenda 

pública informou que a parte executada retirou a guia para a quitação dos 

honorários advocatícios, determino que a Secretaria da Vara certifique-se 

acerca da existência de eventuais valores depositados nos autos. 

Havendo quantia depositada judicialmente, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de liberação dos valores depositados em Juízo, assim como 

requisitado ao Id. 28079027. Com o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

observando as disposições da CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.”. No mais, mantenho inalterada a sentença e 

determino que a Secretaria da Vara cumpra todas as deliberações ali 

constantes, até o efetivo arquivamento do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001735-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. C. (REQUERIDO)

Z. O. M. (REQUERIDO)

J. M. C. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora 

acerca da seguinte decisão: Vistos etc. Trata-se de ação indenizatória 

formulada por J. G. C. em face de T. M. C., J. M. C. e Z. O. M.. Ocorre, 

todavia, que há elementos nos autos que afastam a presunção de 

insuficiência de recursos da parte autora para arcar com as custas de 

ingresso, estipulada pelo §3º, do art. 99, do CPC. Com efeito, a despeito de 

alegar perceber aproximadamente dois salários mínimos, o autor declara 

na exordial que arca com gastos em favor das filhas que são 

incompatíveis com sua renda, como, por exemplo, a mencionada viagem 

para um “Aqua Park”, a aquisição de produtos eletrônicos no importe de 

R$ 3.497,00, dentre outros elementos nos autos. Destarte, antes de 

analisar o pleito liminar, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complementar os documentos que instruem a 

inicial, comprovando a alegada hipossuficiência por meio de declarações 

de imposto de renda, extratos bancários ou demais documentos que 

considere pertinente, sob pena do indeferimento da gratuidade de justiça, 

termos do art. 99, §2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002861-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA DOS SANTOS HEIDRICH (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO HEIDRICH (EXECUTADO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001497-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DIAS CORTONEZI (REQUERIDO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002646-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da sentença 

proferida nos autos abaixo transcrita Vistos, etc. Trata-se de ação de 

regulamentação de visita aforada por P. R. R. DA S. contra J. M. DA S., 
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com relação ao adolescente, M. R. DA S., nascido em 11/11/2007. Narra 

ao autor que manteve relacionamento amoroso com a requerida, mas que, 

após a separação, esta passou a dificultar seu contato com o filho, por 

ciúmes de sua atual cônjuge. Afirma que a requerida apenas permite que 

as visitas sejam feitas em sua residência, sem que o adolescente possa 

conviver com a família do pai. Pleiteia que o direito de visitas seja realizado 

entre as 17h do sábado até as 17h do domingo, em finais de semana 

alternados, além de que possa o adolescente ficar com o pai durante 

férias escolares. Juntou documentos. Relatório de estudo psicossocial 

sob ID 22559786. Cota ministerial sob ID 26053258. Certificado o decurso 

do prazo de resposta sem qualquer manifestação da requerida (ID 

31025858). É a síntese. Decido. Inicialmente, decreto a revelia da 

requerida, uma vez que não apresentou resposta no prazo legal, 

conforme certificado sob ID 31025858, incidindo apenas os efeitos 

processuais (art. 346, do CPC). Estando o feito devidamente instruído por 

estudo psicossocial elaborado com todos os envolvidos, o feito está 

maduro para a análise da pretensão autoral, que consiste na 

regulamentação do direito de visitas. O que se depreende do relatório 

mencionado (ID 22560141) é que não há qualquer fato negativo suficiente 

para justificar as limitações impostas pela requerida ao exercício do direito 

de visitas pelo pai. Neste tocante, trago à colação alguns trechos da 

conclusão exarada pela equipe interprofissional do juízo: (...) a criança 

possui laços afetivos estabelecidos com o genitor Sr. Paulo Ronaldo, 

possui sentimento de pertencimento a família extensa do genitor e desejo 

de convivência com estes. A criança manifesta o desejo de visitação ao 

genitor em finais de semana alternados com direito a dormir na residência 

do genitor, visando participar da convivência familiar com os parentes e 

das atividades religiosas da família. No momento foi possível observar que 

não impedimentos no ambiente familiar paterno que exponha a criança a 

situação de vulnerabilidade ou risco psicossocial. Quanto ao direito de 

visitas, deve ser destacado que não é de titularidade apenas do genitor, 

ora autor, mas também do adolescente envolvido, a quem a lei resguarda o 

direito de convivência familiar e comunitária. Logo, não havendo 

impedimentos ao direito de visitas, é de rigor o acolhimento da pretensão 

autoral, inclusive quanto as regras para o exercício da visitação. Além do 

postulado, porém, por expressa cominação legal, há que analisar os 

relatos da equipe técnica acerca da prática de alienação parental pela 

genitora, que, sem justo motivo, limita a convivência entre pai e filho, e, 

ainda, adota a prática de apresentar relatos negativos do genitor perante o 

adolescente, desencadeando sentimentos negativos de angústia e 

tristeza. Neste tocante, exarou a equipe do juízo: (...) observamos que a 

genitora mantem conduta inadequada e prejudicial à criança ao fazer 

relatos negativos referente à figura paterna ao filho e ao impedir que 

vivencie momentos com o genitor sendo o papel paterno imprescindível a 

formação da criança. Durante a entrevista pessoal, foi apurado que a avó 

materna também adota condutas que desabonam o genitor, o que também 

traz implicações negativas a Matheus, e também configura alienação 

parental, nos termos do art. 2º, da Lei 12.318/2010, “in vide”: Art. 2o 

Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que 

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. 

Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além 

dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados 

diretamente ou com auxílio de terceiros: I - realizar campanha de 

desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou 

maternidade; II - dificultar o exercício da autoridade parental; III - dificultar 

contato de criança ou adolescente com genitor; IV - dificultar o exercício 

do direito regulamentado de convivência familiar; V - omitir 

deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a 

criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de 

endereço; VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares 

deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 

criança ou adolescente; VII - mudar o domicílio para local distante, sem 

justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente 

com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. Assim sendo, 

como disposto em lei, as seguintes penalidades podem ser aplicadas à 

requerido e até mesmo à avó materna: Art. 6º Caracterizados atos típicos 

de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de 

criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o 

juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 

responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos 

processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade 

do caso: I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o 

alienador; II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor 

alienado; III - estipular multa ao alienador; IV - determinar acompanhamento 

psicológico e/ou biopsicossocial; V - determinar a alteração da guarda 

para guarda compartilhada ou sua inversão; VI - determinar a fixação 

cautelar do domicílio da criança ou adolescente; VII - declarar a 

suspensão da autoridade parental. Por ora, conforme requerimento do 

Ministério Público (ID 26053258), adequada a aplicação de advertência à 

genitora e à avó paterna. Indefiro, contudo, o pedido do Parquet de 

concessão de tutela de evidência, uma vez que não demonstrada a 

adequação do caso às hipóteses legais previstas para esta espécie de 

pedido provisório (art. 311, do CPC). Ante o exposto, julgo procedente o 

pedido de regulamentação do direito de visitas do genitor e do 

adolescente, que deverá ser exercido em finais de semana alternados, 

das 17h do sábado às 17h do domingo. Fica reservada a visitação também 

durante a metade das férias escolares, em aniversários alternados do 

adolescente e em todos os dias dos pais. A visitação compreende no 

direito de que a criança pernoite na residência do genitor e que tenha 

assegura a convivência com a família paterna. Intime-se pessoalmente a 

requerida para que seja advertida de que, havendo a manutenção da 

prática de alienação parental, poderá ser aplicada multa, ampliada a 

convivência com o genitor e até mesmo a alteração da guarda, conforme 

cominações legais indicadas nesta sentença. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Serve a presente como mandado. 

Intimem-se, publique-se, cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001733-82.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. M. M. (REQUERIDO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001928-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. A. D. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. L. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001928-72.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: ZENEIDE APARECIDA ALVES DA ROCHA EXECUTADO: ARLI 

ANTONIO DE LIMA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que houve 

a inércia da parte exequente em praticar os atos que lhe incumbiam, por 

prazo superior a 30 (trinta) dias. Com efeito, sua falta de interesse no 

prosseguimento do feito restou devidamente configurada, pois após ter 

sido intimada para desempenhar os atos que lhe incumbia, a parte autora 

quedou-se inerte. Dessa forma, flagrante abandono da causa. Ainda, 

destaca-se a dispensabilidade de cumprimento do enunciado da Súmula 

n.º 240, do STJ, haja vista que a parte requerida, apesar de citada, é 

revel. Ademais, o abandono da causa foi reconhecido pelo Ministério 

Público, que opinou pela extinção do feito. Ante o exposto, extingo o feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, com a exigibilidade suspensa 

devido à concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, uma vez 

que o requerido não se fez representado no feito, não havendo 

fundamento fático para a aplicação do disposto no §2º, do art. 485, do 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 
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pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 8 de abril 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003968-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. W. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

ATILIO VALNEZ TEXEIRA OAB - MT25930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. B. (REU)

I. B. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes acerca 

da decisão abaixo transcrita: Vistos, etc. Inicialmente, verifica-se que as 

partes entabularam acordo acerca da guarda, visitas e alimentos atinentes 

à filha comum, sendo a avença devidamente homologada pelo juízo. 

Outrossim, a requerida não controverteu o reconhecimento e a dissolução 

da união estável mantida entre as partes, insurgindo-se, porém, quanto à 

partilha do imóvel urbano e das benfeitorias realizadas em imóvel rural do 

genitor da ré, todos descritos na inicial. Destarte, não havendo questões 

processuais pendentes, declaro saneado o feito e fixo como ponto 

controvertido a verificação da existência e propriedade dos bens que se 

pretendem partilhar; se sobrevieram ao casal na constância da união 

estável; e o esforço de cada parte na aquisição, manutenção ou 

investimento dos bens descritos na exordial. Dessa forma, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as 

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

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

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

prazo alhures. Havendo pedido de produção de prova testemunhal, 

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

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

comparecimento das testemunhas independentemente de intimação. 

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001998-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. P. D. A. (REU)

R. A. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

acerca da decisão de ID 31186447 nos autos abaixo transcrita: Vistos, 

etc. Apresentado estudo psicossocial sob ID 29958746, intime-se as 

partes para manifestação no prazo de quinze dias, quando também 

poderão se manifestar acerca de eventual interesse na complementação 

do acervo probatório. Cabe à Secretaria promover a publicação da 

intimação destinada à parte requerida pelo DJe para fins de transcurso do 

prazo, devido à revelia, observando o dever de resguardar o nome da 

criança envolvida. Oportunamente será deliberado acerca da necessidade 

de designação de audiência de instrução, conforme requestado pelo 

Parquet. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000316-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SEIKI ENOKAWA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira e 

providencie o necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a 

remoção, permanecendo como depositário do bem, sem prejuízo de outras 

medidas, devendo ser observado o que dispõe o inciso IV, do art. 871, do 

CPC. DECISÃO: “Vistos. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, a recair 

sobre a pessoa jurídica e sobre o sócio. Sem dar ciência à parte contrária, 

foi tentada, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome da parte executada até o valor indicado pela parte 

exequente, contudo não foram localizados valores disponíveis. Por esta 

razão, PROCEDEU-SE à penhora de veículos pelo sistema Renajud, que 

restou frutífera. Assim, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo 

alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, 

ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80). Ainda, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeira e providencie o necessário para a penhora, indicando, 

ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário do bem, sem 

prejuízo de outras medidas, devendo ser observado o que dispõe o inciso 

IV, do art. 871, do CPC,: “Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: 

(...) IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço 

médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas 

por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de 

comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de 

comprovar a cotação de mercado.”. Intime-se. Alta Floresta, 17 de agosto 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001926-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI EMPRESA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001926-05.2017.8.11.0007 O presente expediente tem por 

finalidade a intimação do patrono da parte autora para providenciar o 

pagamento das custas e emolumentos referentes ao registro da servidão 

junto ao Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 30 de agosto de 2017.

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

Processo Número: 1003300-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. N. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, indicar o CEP do novo 

endereço da requerida fornecido no ID 26586947.

Citação
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Citação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000473-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO MATOS MARIN (REQUERENTE)

ELEN CAROLINE MARIN (REQUERENTE)

EZIO MARIN JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO MARIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

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

1000473-04.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 56.234,63 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->ARROLAMENTO SUMÁRIO (31) POLO ATIVO: 

Nome: BENEDITA PINTO MATOS MARIN Endereço: Avenida Bom Pastor, 

500, Bom Pastor, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: EZIO 

MARIN JUNIOR Endereço: Avenida G, s/n, Mercado União, Setor G, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: ELEN CAROLINE MARIN 

Endereço: Avenida Bom Pastor, 500, Bom Pastor, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: EZIO MARIN Endereço: Avenida 

Bom Pastor, 500, Bom Pastor, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

FINALIDADE: CITAR EVENTUAIS HERDEIROS DESCONHECIDOS E 

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

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

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: In casu, 

procede-se à abertura de inventário judicial do patrimônio deixado por Ezio 

Marin, falecido em 03/03/2016 na cidade de Cuiabá/MT, Ezio Marin, que era 

brasileiro, casado, portador do RG nº 392014-6 SESP/PR, devidamente 

inscrito sob o CPF nº 570.154.069-34, residia e domiciliava na Avenida 

Bom Pastor, nº 500, bairro Bom Pastor, na cidade de Alta Floresta/MT e 

faleceu 03/03/2016. Não deixou testamento conhecido ou disposição de 

última vontade, mas deixou herdeiros necessários, além de bens a 

inventariar.São legítimos e necessários herdeiros do autor da herança sua 

cônjuge e seus dois filhos, a seguir qualificados: a) Benedita Pinto Matos 

Marin, brasileira, viúva, portadora do RG nº 3010745-8 SESP/MT, 

devidamente inscrita sob o CPF nº 872.335.681-20, residente e domiciliada 

na Avenida Bom Pastor, nº 500, bairro Bom Pastor, na cidade de Alta 

Floresta/MT, CEP 78580- 000; b) Ezio Marin Junior, brasileiro, convivente, 

portador do RG nº 2792645-1 SESP/MT, devidamente inscrito sob o CPF nº 

064.488.451-99, podendo ser encontrado no Mercado União, com 

endereço na Avenida G, bairro Setor G, na cidade de Alta Floresta/MT, 

CEP 78580-000; c) Elen Caroline Marin, brasileira, solteira, portadora do RG 

nº 2794687-8 SESP/MT, devidamente inscrito sob o CPF nº 

061.488.571-03, residente e domiciliada na Avenida Bom Pastor, nº 500, 

bairro Bom Pastor, na cidade de Alta Floresta/MT, CEP 78580- 000. 

Compõe o patrimônio deixado pelo autor da herança: a) Imóvel Urbano lote 

nº 13 (treze), Quadra nº 01 (um), Setor NE-B, com área de 6000,00 m² 

(seiscentos metros quadrados), situado na cidade de Alta Floresta/MT, no 

valor venal total de R$ 43.666,63 (quarenta e três mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e três centavos); b) Veículo GM/CORSA 

WIND, ano/modelo 19998, cor branca, placa JYR7905, chassi 

9BGSC68ZWWC749793, renavam 00698314476, avaliado em R$ 9.269,00 

(nove mil duzentos e sessenta e nove reais), conforme pesquisa FIPE 

anexo; c) Motocicleta YAMAHA/T115 CRYPTON K, ano/modelo 2012/2013, 

cor azul, placa QBB3441, chassi 9C6KE1560D0019599, renavam 

00504202677, avaliada em R$ 3.299,00 (três mil duzentos e noventa e 

nove reais), conforme pesquisa FIPE anexo.A autora declara que, na 

ocasião da abertura de sua sucessão, o de cujus não possuía dívidas 

conhecidas, bem como desconhece quaisquer obrigações assumidas pelo 

mesmo, exceto quanto aos débitos fiscais inerentes aos bens que 

compõem o seu patrimônio e que serão apuradas e liquidadas no decorrer 

do processo.Caso aceita a herança por todos os herdeiros (art. 1804 do 

CC/02), sugere-se que seja feita a partilha na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) correspondente à meação da cônjuge sobrevivente 

e 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos herdeiros 

descendentes dos referidos bens, em observância ao disposto no artigo 

1.829, I, do CC/02. DECISÃO: Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça, 

por força da presunção disposta no art. 99, §3º, do CPC. Nomeio a 

requerente, Benedita Pinto Matos Marin, para exercer a função de 

inventariante, sob o compromisso a ser prestado no prazo de 05 (cinco) 

dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 617, parágrafo único, 

CPC). Comparecendo a inventariante para a assinatura do termo, será 

devidamente intimada para que apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, as 

primeiras declarações (CPC, art. 620). Intime-se a inventariante para juntar 

aos autos as certidões negativas Federal, Estadual e Municipal. Após, com 

as primeiras declarações, lavrado o termo circunstanciado, citem-se os 

herdeiros e as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (CPC, art. 

626), bem como, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais 

herdeiros desconhecidos e interessados (CPC, art. 626, §1º). Intime-se. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANNE MARIELE DE CASSIA MONTEIRO, digitei. Alta Floresta-MT, 

14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002876-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASA APOIO A FAMILIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002876-14.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: CASA APOIO A FAMILIA EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA Vistos em correição, CASA DE APOIO A FAMILIA, 

representada por sua Presidente, Sra. ANA MARIA LEANDRO DA SILVA, 

ajuizou demanda em face de MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA objetivando a 

execução de título extrajudicial para o recebimento de R$ 18.007,92 

(dezoito mil e sete reais e noventa e dois centavos). É o relato. Decido. 
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Para que se proponha a execução, é preciso que haja um título executivo, 

judicial ou extrajudicial. Não basta, entretanto, que haja título; é necessário, 

segundo o art. 786, “caput” do CPC, que a obrigação representada seja 

certa, líquida e exigível. Segundo Fredie Didier Jr[1]: “em primeiro lugar, 

deve haver certeza da obrigação. A certeza constitui pré-requisito dos 

demais atributos, significando que só há liquidez e exigibilidade, se houver 

certeza. Segundo Pontes de Miranda[2], a “certeza do crédito é ausência 

de dúvida quanto à existência, tal como está no título executivo. Há, enfim, 

certeza quando “o sistema jurídico que incide, espacial e 

intertemporalmente, tenha como criável tal crédito; que tal crédito possa ter 

o objeto que se diz ter”. Para complementar, oportuno trazer à baila, os 

ensinamentos do ministro Teori Zavascki[3]: “A certeza não se confunde 

com a impossibilidade de impugnação. Ao exigir que a obrigação seja 

certa, não está a lei impondo que seja incontestável. Quando a obrigação 

estiver expressamente representada no título, significa que há certeza. É 

certa a obrigação, se não depender de qualquer elemento extrínseco para 

ser identificada: se, pela simples leitura do título, pode-se perceber que há 

uma obrigação contraída, podendo-se, ainda, constatar quem é credor, o 

devedor e quando deve ser cumprida, haverá, então, certeza da 

obrigação”. Do acima registrado, está autorizada a conclusão de que a 

certeza diz respeito à existência da obrigação. Como já afirmado, além da 

certeza, obrigatória a existência de liquidez, que se refere à determinação 

do objeto da obrigação, ou seja, “para que haja liquidez, é preciso que a 

obrigação exista e tenha objeto determinado” [4]. Ou, como afirma Pontes 

de Miranda: “sabe-se que é e o que é”[5]. Se constar no título o valor da 

obrigação, há liquidez. Caso, todavia, seja necessária, para se aferir o 

valor, uma simples operação aritmética, também há liquidez. Quanto à 

exigibilidade, importante assinalar a necessidade do direito à prestação e 

que o dever de cumpri-la seja atual, não estando sujeita a termo ou 

condição suspensiva. Entretanto, se a prestação há de ser paga no 

futuro, enquanto não sobrevém o término do prazo ou a implementação da 

condição não se configura, ainda, a exigibilidade. Diante do acima 

registrado, se nota que o título deve representar uma obrigação certa, 

líquida e exigível. Ressalvada a certidão da dívida ativa, não é possível a 

emissão unilateral do título, nem a configuração de um dos atributos da 

obrigação nele representada (certeza, liquidez e exigibilidade) sem que 

haja a participação do devedor. Feitos os singelos registros acima, 

observo que o título apresentado não possui os requisitos exigidos pela 

nossa legislação. Neste ponto assinalo que consta no documento firmado 

entre as partes (Termo de Parceria nº 001/2015) que a ora exequente 

assumiu o dever de prestar contas, especificamente quanto ao número de 

diárias gozada pelos hospedes encaminhados pelo município executado, 

mês a mês. Somente a partir da apuração da exata quantia de diárias 

efetivamente prestadas no período e da aprovação das contas pelo 

Município de Alta Floresta, haveria liquidez e exigibilidade do título em 

apreço. Dessume-se, pois, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

consiste no limite mensal máximo estipulado pelo instrumento firmado entre 

os ora envolvidos e não em parcela fixa. Por esta razão, respeitando 

entendimentos contrários, “data vênia” entendo que a obrigação constante 

no documento não é certa, líquida e exigível, pois o polo ativo se valeu de 

critérios unilaterais para apresentação do que entende devido, sendo 

imprescindível uma cognição de conhecimento. Ante o exposto, com lastro 

no art. 801 c/c art. 321, ambos do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

determino a emenda da inicial para que o demandante aponte o correto 

procedimento de tramitação e comprove a ausência de recursos para o 

recolhimento das custas de ingresso. Decorrido o lapso temporal acima, 

certifique-se e retornem conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito [1] Jr. Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 

– Execução. Volume 5. Editora JusPodivm. 2009. Pag. 153. [2] Miranda, 

Francisco Cavalcanti Pondes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 

Rio de Janeiro: Forense, 1976. Pag. 378. [3] Zavascki, Teori Albino. 

Processo de execução – parte geral. 3ª Ed. São Paulo: RT, 2004, pag. 350. 

[4] Zavascki, Teori Albino. Processo de execução – parte geral, cit., pag. 

348. [5] Miranda, Francisco Cavalcanti Pondes de. Comentários ao Código 

de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1976. Pag. 386.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001337-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001337-42.2019.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

retro, para o fim de determinar o redirecionamento da Execução Fiscal em 

face do sócio administrador da pessoa jurídica executada, MARIA DA 

GLORIA BONI:– CPF: 654.595.479-20, conforme exposto naquele petitório. 

Em consequência, determino a retificação do polo passivo, para o fim de 

incluir junto ao sistema Pje. Após o cumprimento do ato citatório (e o 

decurso do prazo para pagamento do débito ou oferecimento de bens em 

penhora). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 14 de 

abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARILIA CARNHELUTTI (EXECUTADO)

MARIA TEREZA CARNHELUTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000072-39.2018.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado 

entre as partes sob o ID n. 31216848, vez que as partes se compuseram 

amigavelmente e, SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para 

o integral cumprimento do débito. AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas 

partes no acordo. Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) 

dias úteis, informar se a parte executada cumpriu o acordo. Alta Floresta, 

MT, 14 de abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Com fulcro no art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, na figura de seu patrono, para, em 15 dias, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, devendo, na mesma oportunidade, 

informar se possui interesse na realização de audiência de conciliação, 

em obediência ao art. 334, §4º, I, do CPC.

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

Processo Número: 1001325-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

MICHELE ACOSTA FERREIRA OAB - 031.161.431-02 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. M. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001325-28.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

revisional de alimentos proposta por IZABELLY ACOSTA MATOS DIAS em 

face de WESLEY RAMOS MATTOS DIAS, pleiteando, liminarmente, a 
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majoração dos alimentos anteriormente acordados para 28,4% do salário 

mínimo vigente, para o mesmo percentual, contudo, calculado sobre os 

rendimentos brutos do requerido, inclusive sobre 13º Salário, Férias e 

Rescisão Contratual, bem como, que seja expedido ofício a empresa 

denominada Oficina do Godoy, para imediato desconto em folha de 

pagamento da importância pleiteada. Sob o ID 19043221, designada 

audiência preliminar, bem como, postergada a apreciação da tutela de 

urgência para após a instalação do contraditório. Termo de audiência 

carreado sob o ID 21041092, constando que tentada, a conciliação restou 

inexitosa. O réu apresentou contestação sob o ID 22074354, 

argumentando a impossibilidade econômica para a majoração pleiteada, 

pugnando pela improcedência da ação. Com a defesa, carreou 

documentos. Impugnação da parte autora à contestação apresentada (ID 

22427503). Por conseguinte, fora indeferida a tutela de urgência 

consistente na majoração dos alimentos já acordados entre as partes na 

Solicitação nº 77991. De outro lado, deferido em parte o pedido de 

desconto em folha de pagamento do requerido, contudo, sobre o valor 

acordado pelas partes na ação de alimentos, sendo designada audiência 

instrutória. Sob o Id n. 24222443 houve a juntada da decisão de 

indeferimento da liminar proferida no Agravo de Instrumento interposto 

pela parte autora, ora Agravante. Aberta a audiência de instrução, a parte 

autora informou que não tem elementos para comprovar rendimentos 

extraordinários da parte requerida, além do que consta na CTPS e 

requereu a fixação dos alimentos provisórios levando em conta os 

rendimentos do requerido e não apenas no salário mínimo, o qual deverá 

ser apresentado como parâmetro apenas em caso de desemprego, Id n. 

24805740. Pela parte requerida fora ofertada a quantia de R$ 300,00 

(trezentos reais), a título de alimentos. Na sequência, o Ministério Público 

requereu a parcial procedência da ação, majorando os alimentos para 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, além de 50 % (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias. Juntada do julgamento final do 

recurso de Agravo de Instrumento, o qual negou provimento ao recurso 

interposto pela parte autora para o fim de majorar os alimentos fixados na 

decisão retro. Vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. 

DECIDO. Trata-se de revisional de alimentos, em que a autora alega estar o 

requerido auferindo atualmente cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) reais 

na oficina mecânica, logo, requer a majoração dos alimentos anteriormente 

acordados para 28,4% do salário mínimo vigente, para o mesmo 

percentual, contudo, calculado sobre os rendimentos brutos do requerido, 

inclusive sobre 13º Salário, Férias e Rescisão Contratual. A improcedência 

da ação é a medida que se impõe, senão vejamos. O requisito objetivo 

(necessidade do alimentado; possibilidade econômico-financeira do 

alimentante; proporcionalidade, na fixação, entre as necessidades do 

alimentado e a possibilidade econômico-financeira do alimentante) da 

obrigação alimentar, não restou demonstrado pela parte autora, ônus que 

a ela competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Inclusive, consigno 

que na audiência de instrução designada, a parte autora informou que não 

tem elementos para comprovar rendimentos extraordinários da parte 

requerida, além do que consta na CTPS, cf. Id n. 24805740. Neste sentido, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE 

MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA 

ALTERAÇAO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA E DAS CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. Os alimentos fixados podem ser 

revisados se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre 

ou na de quem os recebe. A autora não comprovou o aumento de seus 

gastos, ônus que lhe competia. Art. 333, I, do CPC/73. Embora tenham sido 

apresentados documentos a tentarem justificar o aumento da pensão, 

alguns bens já existiam na época do acordo de alimentos, enquanto a 

Declaração de Faturamento não apresenta o valor líquido da receita da 

empresa de titularidade do alimentante. Ainda que se possa aplicar 

determinado percentual para se chegar a uma receita líquida presumida da 

pessoa jurídica, o alegado aumento do faturamento não restou 

comprovado, pois não se tem o valor do mesmo na época da fixação dos 

alimentos. Prova que competia à autora. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069863959, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 

13/07/2017). (TJ-RS - AC: 70069863959 RS, Relator: Alexandre Kreutz, 

Data de Julgamento: 13/07/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 19/07/2017) APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE 

ALIMENTOS. MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE 

ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS 

MANTIDOS NO VALOR ORIGINAL. Os alimentos submetem-se à cláusula 

rebus sic standibus,  o que se ref lete no binômio 

possibilidade-necessidade, modo que, para a revisão do encargo 

alimentar, é exigida a demonstração cabal acerca da alteração das 

possibilidades econômicas do alimentante ou das necessidades do 

alimentando. Não comprovada alteração nas possibilidades do alimentante, 

nem nas necessidades do alimentado, impõe-se ser julgada improcedente 

a ação revisional. Constitui ônus do alimentante comprovar sua 

impossibilidade em arcar com a verba arbitrada, bem como a redução da 

necessidade por parte do alimentado. Conclusão 37 do CETJRGS. 

Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS 

Apelação Cível Nº 70035729474, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 24/11/2010) 

Logo, considerando que a parte autora não demonstrou os ganhos do 

requerido, deve ser mantido o valor dos alimentos no importe de R$ 28,4% 

do salário mínimo vigente, bem como o pagamento de 50% dos gastos 

decorrente da compra de medicamentos, material escolar, saúde e 

consulta desde que não disponibilizados na rede pública de saúde, em 

favor da menor, cf. estabelecido entre as partes no acordo celebrado 

junto no CEJUSC desta Comarca, vez que observada a forma prevista no 

artigo 1.694, do Código Civil. Sendo assim, ante o valor auferido 

mensalmente pelo requerido, impossível seria majorar os alimentos já 

despendidos à parte autora, bem como alterar a base de cálculo 

estabelecida pelas partes no acordo de Id n. 19042983. Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

no pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do 

CPC/2015, que ficará com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do 

art. 98, § 3º, do CPC, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. 

INTIMEM-SE as partes. CIÊNCIA ao Ministério Público. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta, MT, 12 de 

fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000393-06.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

cautelar em ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo 

automotor proposta por JOSÉ GOMES DA SILVA contra PAULO CÉSAR 

DA ROCHA, alegando que vendeu ao réu uma camionete Mitsubishi L200 

Triton, ano e modelo 2008/2008, placas NIY8305 Alta Floresta-MT, cor 

prata, RENAVAM 964325233, no atual estado de conservação, pelo preço 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

como sinal do negócio, mediante pagamento à vista, em dinheiro, servindo 

o presente de recibo, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago até o dia 

15 de agosto de 2019, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago até o 

dia 15 de outubro de 2019. Assevera a parte autora que tendo o requerido 

pago o sinal e sido imitido na posse precária do bem, esse não efetuou 

nenhum outro pagamento, conforme as notas promissórias que seguem 

em acostado. Ao contrário, além de não efetuar mais pagamento nenhum, 

ainda tirou a camionete de seu município de residência, tendo levado a 

camionete para a cidade de Colorado-PR, onde se encontra na Veículos 

Colorado, situado na Rua Minas Gerais nº 316, de onde o veículo pode 

desaparecer a qualquer tempo. Assim, requer a reintegração na posse, 

seja para promover a busca e apreensão do veículo pela inadimplência, 

seja para arrestar e remover o veículo, depositando na mão do autor da 

ação, sem embargo de bloquear a transferência do veículo junto ao 

DETRAN-MT, enquanto pendente a presente ação de julgamento. Acostou, 

à inicial, alguns documentos. Após, determinou-se a emenda da inicial, 

sendo que a parte autora reiterou o benefício da justiça gratuita, juntou 

extrato de seu benefício de aposentadoria por idade. Ainda, informou que 
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o veículo estava em nome do neto do Autor, JEAN GOMES DA SILVA e foi 

entregue ao Réu que procedeu a transferência do referido veículo a 

terceiro DIEGO VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA, conforme contrato de 

compra e venda e recibo de entrega de documento e reiterou o pedido 

cautelar. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Pois bem, in casu, trata-se 

de ação de rescisão contratual com pedido de antecipação de tutela 

(busca e apreensão de veículo) ajuizada por JOSÉ GOMES DA SILVA em 

desfavor de PAULO CÉSAR DA ROCHA, pelos motivos expostos na inicial. 

Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil, é expresso ao 

estabelecer que: " Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A qualidade de 

verossimilhança da alegação exordial não está presente, pois, o litígio 

versa sobre questão que impõe contraditório para sua análise, que torna 

inviável a concessão liminar dos efeitos da tutela jurisdicional. Ora, a 

contratação decorreu da autonomia da vontade das partes, não podendo, 

assim, sofrer unilateralmente e à sorrelfa da outra parte, modificação 

liminar, com evidente ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e do 

direito de defesa. Portanto, ausente a prova inequívoca da 

verossimilhança da alegação exordial que torna duvidoso o provimento 

final da ação, o que por ora, fica afastada a possibilidade da antecipação 

da tutela. De fato, a prova inequívoca do direito pleiteado é aquela que 

asseguraria julgamento de mérito favorável caso a demanda fosse julgada 

no momento da concessão da liminar, pois, o que se antecipa são os 

efeitos da própria sentença. Neste sentido, vejamos: "EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. 

TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. 

NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO 

DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO 

AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, 

CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. M/AG 2.583 – S 18.12.2019 – P 247(Agravo de Instrumento, 

Nº 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. DECLARATÓRIA. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REALIZAR A BUSCA E 

APREENSÃO DO VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO À COMPRA. 

DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. 

Ausente a prova inequívoca da verossimilhança da alegação exordial que 

torna duvidoso o provimento final da ação, fica afastada a possibilidade da 

antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AG: 

1210725009 SP , Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/09/2008, 

26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2008) No caso, 

eventual inadimplemento da parte requerida não basta, por si só, para 

autorizar a busca e apreensão do automóvel. Isso porque, ainda está 

vigendo o contrato firmado entre as partes, devendo este ser primeiro 

rescindido para se ter reconhecido o direito de reaver na posse do bem. E 

não é só. A própria parte autora afirma que o veículo já teria sido passado 

para terceira pessoa estranha à lide, de nome DIEGO VINÍCIUS DOS 

SANTOS SILVA fato que impõe redobrada atenção na análise e 

deferimento da tutela de urgência. Por esses motivos, não há nos autos 

prova do dano irreparável ou de difícil reparação acaso a busca e 

apreensão do automóvel se dê somente no final da contenda, se a 

sentença for favorável à parte autora, senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 

535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR 

INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE 

DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 

PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC 

quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos 

embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos 

contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é 

imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 

dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo regimental 

desprovido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 969.596; Proc. 

2007/0169262-2; MG; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; 

Julg. 18/05/2010; DJE 27/05/2010) CPC, art. 535 Por fim, repito, como 

informa a própria autora, o veículo teria sido vendido a terceiro, o qual, 

eventualmente, pode configurar a qualidade de adquirente de boa-fé. ISTO 

POSTO: RECEBO a inicial. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, 

vindicada inicialmente. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá 

ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 

Com efeito, apesar da parte autora manifestar o seu desinteresse na 

autocomposição, o art. 334, §4, I, do Código de Processo Civil, destaca 

que, não será realizada a respectiva audiência de conciliação, se “ambas 

as partes manifestarem, expressamente seu desinteresse”. Outrossim, 

conforme dispõe o art. 334, §5º do Novo Código de Processo Civil o autor 

deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição e o 

réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência contados da data de audiência. Assim, nos termos do art. 

334, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 05 de agosto de 2020, às 12h20min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. CITE-SE a parte 

requerida, e INTIME-SE a parte requerente, a fim de que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Consigne-se nos mandados destinados a parte 

Requerente e a parte Requeridadestinados aos Requeridos e r da 

causa.es entos para com o Procedimento Comum que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do CPC, o qual independe de nova 

intimação. Intime-se. Às providências. Alta Floresta, MT, 14 de abril de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004987-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALOISIO UNFRIED (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004987-97.2019.8.11.0007 Vistos. Inicialmente, 

defiro a retificação da autuação, fazendo constar o nome da seguradora 

requerida como: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. Analisando detidamente os autos, verifico não ser o caso de 

julgamento antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o 

processo e ordenar a produção da prova, nos termos estabelecidos no 

art. 357, do CPC. Neste contexto, primeiramente, não assiste razão a 

impugnação da demandada acerca do valor dado à causa, vez que este 

condiz com o valor econômico perseguido, nos termos do art. 292 do CPC, 

sendo a quantia efetivamente devido à parte autora, matéria meritória a ser 

analisada em tempo oportuno. Pois bem. Não havendo qualquer outra 

questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando à organização de sua instrução. No 

ponto, DETERMINO a produção de prova pericial, pois, em análise 

minuciosa dos autos verifico que os documentos que instruem a petição 

inicial não são conclusivos quanto ao grau da invalidez do autor, o que é 

imprescindível no caso concreto, de acordo com o disposto na Lei nº 

6.194/74 e na tabela da SUSEP, expedida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados. A par disso, fixo os seguintes pontos controvertidos: I) 

a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) 

se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a 

produção de prova pericial pleiteada. Para tanto, nomeio a Dra. Letícia 
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Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120. AGUARDE-SE o feito em Cartório até 

o envio da pauta pela perita nomeada. FIXO os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), a serem pagos ANTECIPADAMENTE pela parte 

requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 20 dias. Após a 

comprovação do depósito por parte da requerida, intime-se a perita, sendo 

que juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes a serem apresentados no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso não tenham sido apresentados. Igualmente seja comunicada a Sra. 

perita que terá livre acesso a documentação juntada aos autos. Consigno 

que a parte autora possui o ônus de levar à apreciação da Sra. perita os 

exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu poder, sob 

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

direito. Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para 

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 14 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001661-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LICE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA LANDIM ALARCON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

DALVA ALARCON VILALTA OAB - 557.485.201-25 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001661-32.2019.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Sem 

delongas, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do espolio de 

NILZA LANDIM ALARCON, representada por sua inventariante DALVA 

ALARCON VILALTA, arguida na contestação, porquanto quem possui 

legitimidade para compor o polo passivo da ação de usucapião é aquele 

em cujo nome estiver registrado o bem. Assim, declaro o processo 

saneado. Fixo os seguintes pontos controvertidos (CPC, art.357): a) 

comprovação do exercício da posse pacífica e ininterrupta, com “animus 

domini” e para o fim de moradia do imóvel urbano denominado Lote 26, 

Quadra 03, situado na Rua Diamantino, bairro Jardim Primavera, no 

perímetro urbano do município de Alta Floresta, com área de 360,08 m², 

objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta 

Floresta (Cartório Bicudo) sob o n.º 13.035 do livro 2 –BM) que a parte 

autora ANA LICE DE SOUZA pretende que seja declarada a propriedade; 

b) decurso do prazo legal da posse. DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de agosto de 2018, às 15h30min, oportunidade em que serão ouvidas as 

partes e suas testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão, caso não 

tenha sido arroladas (art. 357, § 4º, do CPC). Outrossim, verifico que a 

parte autora é assistida pela Defensoria Publica, portanto, intimem-se as 

testemunhas arroladas à inicial, pessoalmente. INTIME-SE a representante 

do espólio através de seu patrono, para comparecer ao ato, via sistema 

DJE. Em relação às testemunhas da parte requerida, nos termos do art. 

455 do CPC, caberá ao advogado da requerida intimá-las, dispensando-se 

a intimação do juízo, salvo nos casos do §4º do mesmo dispositivo legal. 

Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE. Procedam-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 14 de abril de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000255-39.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO PADUA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - RO9447 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA SARAIVA DE SA (REU)

K. B. D. S. S. (REU)

PAULO FELIZARDO DE SA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000255-39.2020.8.11.0007 Vistos. Verifica-se que 

a parte autora requer a realização da audiência de conciliação designada 

nos autos por videoconferência, portanto, diligencie a Secretaria de Vara 

acerca da possibilidade junto ao CEJUSC desta Comarca. Sendo possível, 

DEFIRO o pedido. No mais, cumpra-se observando a decisão inicial. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 14 de abril de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001679-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CLEMENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

GUSTAVO DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JANTORNO JUNIOR (REQUERIDO)

MARCUS SID PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001679-19.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

inibitória c/c com tutela especifica das obrigações de fazer e de não fazer 

movida por IVONE BARVOSA GARCIA DA SILVA, CARMEM IVONE 

BARBOSA DA SILVA, GERSON CLEMENTINO DA SILVA e GUSTAVO DA 

SILVA DANTAS em desfavor de JAIR JANTORNO JUNIOR e MARCUS SID 

PEREIRA, em que pleiteiam os autores a concessão de tutela de inibição de 

ilícito ambiental, nos termos do art. 497 do CPC, para suspender qualquer 

tipo de extração de madeira e de ouro sobre a área em litígio entre as 

partes na ação de rescisão de contrato c/c perdas e danos (Proc. nº 2142 

-66.2006.8.11.0007, Código nº 43695, Comarca de Alta Floresta – MT), a 

qual encontra-se em sede de recurso. É o relatório. DECIDO. Pois bem. 

Sem delongas desnecessárias, constato não ser este juízo o competente 

para processar e julgar a presente ação, e ainda, denoto tratar-se de 

matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício pelo magistrado. No 

ponto, importante consignar que, inobstante a parte autora tenha apontado 

nos fatos a existência de terras indígenas na propriedade rural em 

questão, em análise dos documentos carreados aos autos, em especial, 

sob o ID 30921310, constato não se tratar, pelo menos neste juízo 

sumário, de crime ambiental praticado no interior das referidas terras, a 

justificar, certamente, a competência da Justiça Federal. Razão pela qual, 

deixo de determinar tal remessa. Lado outro, em análise minuciosa dos 

autos, denota-se que a presente demanda visa a concessão de tutela 

inibitória, para o fim de suspender as atividades de extração de madeira e 

de ouro sobre a área em litígio, ou seja, para o fim de se evitar dano 

ambiental. Dessa forma, diante da natureza do pedido (prevenir a prática 

e/pu reiteração da prática de ilícito ambiental), deve ser aplicada, 

analogicamente, a competência prevista no art. 2.º da Lei 7.347/85, o qual 

prevê o foro do local onde ocorrer o dano para a propositura da ação. 

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 

AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. LEI 7.347/1985. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. 

O art. 2.º da Lei 7.347/85 dispôs que a competência para o 

processamento da ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente é fixada com base no local da lesão alegada. 

2. Trata-se de competência territorial absoluta, de modo que a instalação 

de vara federal com jurisdição sobre o local do dano alegado impõe o 

deslocamento do processo para esse novo foro. 3. Conflito conhecido 

para declarar competente Juízo Federal da Subseção Judiciária de 

Corrente/PI, suscitante, para processar e julgar a ação civil pública.” 

(TRF-1 - CC: 00012143120184010000 0001214-31.2018.4.01.0000, 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, 

Data de Julgamento: 30/01/2018, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: 

06/02/2018 e-DJF1). Grifo nosso. Assim, considerando que o imóvel rural 

onde se afirma a ocorrência do ilícito ambiental pertence ao Município de 
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Apiacás (ID 30921330 e ID 30921339), a competência há de ser declinada 

para referido Juízo. Diante do exposto, reconheço a incompetência deste 

juízo para processar o feito e DETERMINO a remessa dos autos para a 

Comarca de Apiacás/MT, tendo em vista tratar-se de competência 

absoluta. Remetam-se os autos, com nossas homenagens e as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 14 de 

abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001765-87.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ROSANE 

APARECIDA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON 

CRISTOVAO ROCHA POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000358-51.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. RETIFIQUE-SE a 

autuação a fim de constar como credor ERNESTO BORGES ADVOGADOS 

S/S e como devedora ANDREIA DE SOUZA. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Consigno que, interpostos embargos/impugnação ao 

cumprimento de sentença e julgados improcedentes, o devedor arcará 

com as custas processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e 

do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002484-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

julho de 2019, às 17:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 13 de 

Fevereiro de 2019, às 14h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004557-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004557-82.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO RAMOS 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou 

o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda com o 

valor depositado, bem como informa a conta para transferência do valor. 

EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, desde 

que tenha poder expresso para receber no instrumento de procuração. 

Intimem-se. Após, arquive-se, com as formalidades de praxe. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004785-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA GRECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEON PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004785-23.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON DE 

SOUZA GRECO REQUERIDO: NEON PAGAMENTOS S.A. Vistos. INDEFIRO 

o pedido formulado pelo requerido no Id nº 31087066. Verifica-se que a 
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sentença foi disponibilizada no DJE no dia 30 de março de 2020. Portanto, 

considerando que os prazos processuais estão suspensos de 20/03/2020 

até o dia 30/04/2020, por força das Portarias Conjuntas nº 249/2020-TJMT 

e nº 282/2020-TJMT, sequer iniciou o prazo recursal. Assim, aguarde-se 

na Secretaria da Vara o trânsito em julgado da sentença ou eventual 

interposição de recurso. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010664-96.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010664-96.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA ROSA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: BANCO PANAMERICANO S/A Vistos. Trata-se 

de embargos à execução interpostos após o bloqueio judicial, ao 

argumento de que não houve a regular intimação do requerido, através de 

advogado constituído, acerca do teor da sentença proferida nos autos. 

Analisando detidamente o processo, verifico que em momento anterior à 

prolação da sentença a parte requerida peticionou no processo 

requerendo que intimações processuais fossem direcionadas ao 

advogado Dr. Evandro Cesar Alexandre dos Santos, conforme se 

vislumbra do Id. num. 1833570, datado de 17/09/2014. Verifico, também, 

que a intimação do réu acerca da sentença de mérito proferida em 

23/06/2015 foi formulada em nome do antigo patrono, Dr. Feliciano Lyra 

Moura, conforme é demonstrado pelo embargante através das fotos 

sistêmicas do Projud e do PJe. Importante consignar que o Código de 

Processo Civil vigente prevê expressamente no parágrafo 5º do artigo 272 

que: “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações 

dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o 

seu desatendimento implicará nulidade.” Assim, entendo ser o caso de 

acolhimento dos embargos manejados pelo executado, pois a intimação da 

sentença não foi feita em nome do advogado indicado. Ante o exposto, 

acolho os embargos manejados pelo executado para declarar a nulidade 

da intimação do requerido quanto à sentença proferida nos IDs num. 

1833575 e num. 1833576, bem como para declarar a nulidade de todos os 

atos processuais praticados após a prolação da sentença até a 

propositura dos embargos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a liberação do valor 

penhorado em favor do embargante (executado), bem como intime-o, 

através do advogado indicado na petição num. 1833570- Pág. 1, acerca 

da sentença proferida nos IDs num. 1833575 e num. 1833576, 

restituindo-lhe o prazo recursal. Restaure-se a autuação do feito para 

processo de conhecimento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de agosto de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010664-96.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010664-96.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA ROSA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: BANCO PANAMERICANO S/A Vistos. Trata-se 

de embargos à execução interpostos após o bloqueio judicial, ao 

argumento de que não houve a regular intimação do requerido, através de 

advogado constituído, acerca do teor da sentença proferida nos autos. 

Analisando detidamente o processo, verifico que em momento anterior à 

prolação da sentença a parte requerida peticionou no processo 

requerendo que intimações processuais fossem direcionadas ao 

advogado Dr. Evandro Cesar Alexandre dos Santos, conforme se 

vislumbra do Id. num. 1833570, datado de 17/09/2014. Verifico, também, 

que a intimação do réu acerca da sentença de mérito proferida em 

23/06/2015 foi formulada em nome do antigo patrono, Dr. Feliciano Lyra 

Moura, conforme é demonstrado pelo embargante através das fotos 

sistêmicas do Projud e do PJe. Importante consignar que o Código de 

Processo Civil vigente prevê expressamente no parágrafo 5º do artigo 272 

que: “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações 

dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o 

seu desatendimento implicará nulidade.” Assim, entendo ser o caso de 

acolhimento dos embargos manejados pelo executado, pois a intimação da 

sentença não foi feita em nome do advogado indicado. Ante o exposto, 

acolho os embargos manejados pelo executado para declarar a nulidade 

da intimação do requerido quanto à sentença proferida nos IDs num. 

1833575 e num. 1833576, bem como para declarar a nulidade de todos os 

atos processuais praticados após a prolação da sentença até a 

propositura dos embargos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a liberação do valor 

penhorado em favor do embargante (executado), bem como intime-o, 

através do advogado indicado na petição num. 1833570- Pág. 1, acerca 

da sentença proferida nos IDs num. 1833575 e num. 1833576, 

restituindo-lhe o prazo recursal. Restaure-se a autuação do feito para 

processo de conhecimento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 25 de agosto de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010664-96.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 31171559, 

bem como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 14 de abril de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002484-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. V. B. CASADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 24 de 

julho de 2019, às 17:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005576-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EVANGELISTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 31184081, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Por fim, certifico que a parte recorrida/requerida 

apresentou contrarrazões no ID nº 31184081. Alta Floresta, 14 de abril de 

2020. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MOREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 31191012, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Por fim, certifico que procedo a intimação da parte 

recorrida/requerida, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

de 10 (dez) dias.. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002582-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DELA JUSTINA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA MASTELARI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos à execução apresentados no ID nº 30383665, 

são tempestivos. Certifico que procedo a intimação da parte embargada, 

para no prazo de 05 dias, manifestar acerca dos embargos opostos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005576-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EVANGELISTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Por fim, certifico que procedo a intimação da parte 

recorrida/requerida, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005295-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO JORGE DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 31213633, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia única de nº 41065 foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003837-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA MAIARA NUNES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA OAB - MT26456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003837-81.2019.8.11.0007 INTERESSADO: LUISA MAIARA 

NUNES PEREIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos. Compulsando o presente 

feito, verifico que a autora em sua petição inicial de Id nº 23080265 

qualificou a demanda em face dos requeridos Aymore e Santander 

Financiamentos. Entretanto, ao realizar o protocolo no sistema PJE a parte 

autora cadastrou apenas o requerido Aymore, que já fora intimado, 

compareceu em audiência e apresentou contestação. Deste modo, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

nos autos se possui interesse em prosseguir a demanda em face do 

requerido Santander Financiamentos. Após, voltem os autos conclusos. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDRESSA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001771-94.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:VANDRESSA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE DALLA 

COSTA SAVIO, MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003766-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003766-79.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GILBERTO LIMA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos. INTIME-SE 

a parte recorrente para comprovar a hipossuficiência financeira, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. Tal medida encontra respaldo no Enunciado 

nº 116 do FONAJE, a seguir transcrito: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. Não cumprida a determinação acima, 

deverá o recorrente, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003587-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOACYR CRIVELENTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CARINA ANA DE OLIVEIRA OAB - MT27213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da petição juntada no ID nº 31234703, 

bem como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 14 de abril de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004215-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC ROSA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004215-37.2019.8.11.0007 INTERESSADO: ISAC ROSA 

DOS SANTOS REQUERIDO: LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA. - ME Vistos. Compulsando o 

presente feito verifica-se que as provas até então produzidas não 

permitem a conclusão verídica acerca dos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 13 DE AGOSTO DE 2020 às 13h30min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004408-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES LEMBRANCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004408-52.2019.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO 

RODRIGUES LEMBRANCE REQUERIDO: EMPRESA DE ENERGIA SAO 

MANOEL S.A. Vistos. Compulsando o presente feito verifica-se que as 

provas até então produzidas não permitem a conclusão verídica acerca 

dos fatos que ensejaram a distribuição da ação. Desse modo, e em 

atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 20 DE AGOSTO DE 2020 às 14h. 

As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILLELA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE OLIVEIRA VENTUROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001479-46.2019.8.11.0007 REQUERENTE: REINALDO 

VILLELA SCHWINGEL REQUERIDO: ESTER DE OLIVEIRA VENTUROSO 

Vistos. Compulsando o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas não permitem a conclusão verídica acerca dos fatos que 

ensejaram a distribuição da ação. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 13 DE AGOSTO DE 2020 às 15h. As testemunhas, 

até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 
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Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000315-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SEVERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000315-51.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCARD S.A EXECUTADO: REGINALDO SEVERIANO DA SILVA 

Vistos. RETIFIQUE-SE a autuação a fim de constar como credor 

exclusivamente ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Consigno que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA ANDREASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000579-29.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANA 

APARECIDA ANDREASSA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Tendo em vista que estão em vigor medidas visando o combate à 

pandemia do COVID-19, o que certamente pode dificultar ou até mesmo 

impedir o requerido de cumprir a liminar, DEFIRO parcialmente o pedido 

formulado no Id nº 30511051, a fim de que seja OFICIADO à Secretaria de 

Finanças do Município de Alta Floresta, requisitando o imediato 

cumprimento da liminar, consistente na suspensão na folha de pagamento 

da autora do desconto mensal das parcelas referentes à relação jurídica 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem 

como para que seja reservada a margem consignável relativa ao contrato 

objeto desta ação até o deslinde do processo judicial. Decorrido o prazo 

de suspensão de realização das audiências, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e, caso reste infrutífero o acordo, deverá a autora sair 

intimada da audiência para impugnar a contestação. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005037-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

Janeiro de 2020, às 14:00horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO VILLELA SCHWINGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE OLIVEIRA VENTUROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 02 de 

Julho de 2019, às 16h20min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUS HAMMES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARBOSA OAB - MT27393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001757-13.2020.8.11.0007 AUTOR: MARILUS HAMMES 

BARBOSA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de pedido 

de tutela provisória objetivando o restabelecimento dos serviços de 

fornecimento de internet e TV a cabo à parte autora. Pois bem. O artigo 

294 do CPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção 

do artigo 300 do CPC. Compulsando o processo, verifico presentes os 

requisitos que ensejam a concessão da tutela provisória pleiteada, quais 

sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, razão pela qual deve ser deferida a tutela de urgência 

pretendida pela requerente, senão vejamos. A probabilidade do direito está 

revelada pelos documentos que instruem a petição inicial, através dos 

quais é evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora, 

demonstrando que a autora efetuou regulamente o pagamento de suas 

faturas. Ainda assim, a empresa ré efetuou o corte no fornecimento de 

seus serviços, evidenciando possível falha na prestação do serviço. O 

perigo de dano é evidente, pois o fornecimento de internet e TV a cabo, 

nos dias atuais, são tidos como serviços essenciais, sobretudo em 

tempos de pandemia pela qual nosso país e o mundo são assolados, em 

que se buscam medidas de isolamento social objetivando a prevenção do 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). Quanto a essencialidade do 

serviço prestado pela ré, seguem os seguintes preceitos jurisprudenciais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 

REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONE FIXO E INTERNET. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
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CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Para a concessão da tutela 

de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso, diante da presença da probabilidade do direito, em razão da 

comprovação de que a agravante se encontra em dia junto à empresa de 

telefonia, e do perigo de dano, porque, na atualidade, os serviços de 

telefonia e internet são de natureza essencial, de se reformar a decisão 

agravada para deferir a tutela de urgência e determinar o 

reestabelecimento do serviço de telefone fixo e internet havidos em nome 

da autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de 100,00, 

consolidada em 30 dias. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70080622079, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em 23/05/2019).(TJ-RS - AI: 70080622079 RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2019). 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA E CANCELAMENTO 

INDEVIDOS. QUESTÃO PRECLUSA. APELO DA AUTORA, PUGNANDO 

PELA MAJORAÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL NA VIDA MODERNA. 

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 192 DESTA 

CORTE. QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO, EIS QUE ATENDE AOS 

PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. "A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais 

de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral." (Verbete 

sumular nº 192 TJRJ). Aplicação por analogia ao caso concreto; 2. "A 

verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não 

atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade na fixação do valor da condenação." (Enunciado sumular nº 

343 do Eg. TJRJ); 3. In casu, sobe preclusa a falha na prestação do 

serviço da ré consistente na cobrança indevida de valores, eis que em 

desacordo com os valores contratados, e cancelamento indevido do 

serviço internet; 4. Dano moral configurado in re ipsa ante a interrupção de 

serviço essencial. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.500,00, que 

atende aos parâmetros do método bifásico. Precedentes; 5. Recurso 

desprovido.” (TJ-RJ - APL: 00002481020188190202, Relator: Des(a). LUIZ 

FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a 

requerida proceda, no prazo de 6 (seis) horas, o restabelecimento dos 

serviços de internet e TV a cabo em favor da parte autora, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. 

O cumprimento a presente decisão estará condicionado a inexistência de 

débitos regulares junto a empresa ré em nome da parte autora, salvo os 

débitos discutidos no presente processo. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se, com urgência. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001127-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYSE DE SOUZA TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001127-88.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: TAYSE DE SOUZA 

TAVARES Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

CPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a tentativa. DEFIRO o pedido de consulta de 

veículos registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, 

o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram 

encontrados veículos, consoante extrato anexo. INDEFIRO o pleito 

formulado de pesquisa via sistema INFOJUD uma vez que a pesquisa via 

referido sistema, por ser uma ferramenta eletrônica para fornecimento de 

dados e declarações sigilosos do contribuinte junto à Receita Federal, 

deve ser adotada como medida excepcional, a ser cuidadosamente 

analisada caso a caso. De fato, deve-se averiguar a preexistência de 

provas a indicar a premente necessidade de tomada dessa diligência por 

parte do Juízo, o interesse público que envolve a questão e, em especial, 

a demonstração de que a parte interessada em conhecer dessas 

informações tomou todas as providências possíveis, que estiveram ao seu 

alcance, no sentido de conseguir informações acerca da existência de 

bens em nome do executado, uma vez que o acesso ao INFOJUD implica 

em quebra de sigilo fiscal. DEFIRO o pedido formulado pela credora e 

determino a expedição de mandado de penhora, remoção e avaliação de 

bens suficientes para garantir a execução, devendo a parte executada 

ser intimada da penhora no mesmo ato, constando que será designada 

audiência de conciliação e a parte executada será intimada para 

comparecimento, oportunidade em que poderá oferecer embargos à 

execução, conforme art. 53, § 1º da Lei n.º 9.099/95. Consigno que os 

bens penhorados deverão ser depositado em poder da parte exequente, 

que assumirá o encargo de depositário fiel e exercerá o ônus de guardar 

e conservar os bens, bem como de não dispor dos mesmos, sob pena de 

ser considerada depositária infiel. Frisa-se que a remoção dos bens e 

nomeação da parte credora como depositária fiel revelam-se medidas 

necessárias como melhor forma de satisfazer o crédito exequendo, o qual 

se arrasta sem o devido adimplemento. Registro que, nos termos do 

Enunciado nº 14 do FONAJE, no que tange aos os bens móveis que 

guarnecem a residência da parte executada, poderão ser objeto de 

penhora exclusivamente aqueles que não são essenciais a habitabilidade. 

Em caso de êxito na penhora , efetuada a penhora integral do valor 

exequendo, a Secretaria da Vara deverá designar data para realização de 

audiência de conciliação, oportunidade em que o executado poderá 

oferecer embargos à execução, conforme art. 53, § 1º da Lei n.º 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000750-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000750-25.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ELISANGELA 
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LEITE QUADRA DA COSTA EXECUTADO: ANDERSON MAICO DE PAULA 

SANTOS Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC 

que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica. Assim, intime-se a 

parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

13 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002762-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VENDRAMETTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAROLINA FALCO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002762-41.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VENDRAMETTO & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: RENATA CAROLINA FALCO ALVES Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o recente julgado: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - 

INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A 

determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até 

o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, 

da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. 

Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira em nome do devedor, por meio do sistema 

BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, 

conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo 

da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG 

- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a penhora eletrônica. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003138-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MADAI FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PETREONILO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003138-61.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MADAI 

FRANCISCO DE OLIVEIRA EXECUTADO: PETREONILO FERREIRA DE 

SOUZA Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC 

que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Sobre o assunto segue o 

recente julgado: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 

POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - 

INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do 

sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a 

infração disposta no art. 36, da Lei nº 13.869/19, que dispõe sobre os 

crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma 

vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente 

porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito 

do credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, 

Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem 

de bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a tentativa. DEFIRO o pedido formulado pela 

credora e determino a expedição de mandado de penhora, remoção e 

avaliação de bens suficientes para garantir a execução, devendo a parte 

executada ser intimada da penhora no mesmo ato, constando que terá o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecer impugnação (Enunciado nº 142 

do FONAJE). Consigno que os bens penhorados deverão ser depositados 

em poder da parte exequente, que assumirá o encargo de depositário fiel 

e exercerá o ônus de guardar e conservar os bens, bem como de não 

dispor dos mesmos, sob pena de ser considerada depositária infiel. 

Frisa-se que a remoção dos bens e nomeação da parte credora como 

depositária fiel revelam-se medidas necessárias como melhor forma de 

satisfazer o crédito exequendo, o qual se arrasta sem o devido 

adimplemento. Registro que, nos termos do Enunciado nº 14 do FONAJE, 

no que tange aos os bens móveis que guarnecem a residência da parte 

executada, poderão ser objeto de penhora exclusivamente aqueles que 

não são essenciais a habitabilidade. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DA SILVA ROZENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002693-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: OTAVIO DA 

SILVA ROZENDO REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. 

INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pela parte 

recorrente, uma vez que foi condenada nas penalidades decorrentes da 

litigância de má-fé, de sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com 

a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser premiado com qualquer 

benesse processual. A respeito do assunto segue a jurisprudência da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 
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MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO 

– ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – 

RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA 

DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – 

SENTENÇA DE MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da 

dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de 

documentos que comprovam a contratação, como contrato devidamente 

assinado e documentos pessoais. Não é razoável a tese de que 

simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a 

legítima contratação de serviços. É possível perceber a semelhança 

comparando a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a 

assinatura presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo 

Recorrido na contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: 

Assinatura presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. 

Recurso Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO 

COUTINHO Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – DE OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO 

NCPC. Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, 

vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não 

traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do 

julgado que não seja a manutenção da improcedência, razão pela qual, 

aplico a pena de litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da 

causa . SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se 

coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um 

prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo do Mandado de 

Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em face de decisão 

proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON APARECIDO NAZARE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000582-23.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DANIEL DIAS DOS 

SANTOS EXECUTADO: WILSON APARECIDO NAZARE Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do CPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do CPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor 

exequendo. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

parcialmente frutífero o bloqueio de valores, motivo pelo qual o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora 

Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Intime-se a 

parte executada quanto a penhora parcial realizada. INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofícios às empresas de gestão de pagamentos, tendo em 

vista que a medida não é compatível com o rito previsto na Lei n. 9.099/95. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004219-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN GONCALVES DE BRITO OAB - MT26989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004219-74.2019.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO SOARES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: SANDRA DE ALMEIDA SANTOS Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II, do 

vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) Necessidade de 

Perícia Técnica e Ilegitimidade Passiva Alega a requerida a incompetência 

deste Juízo para conhecer e julgar a causa diante da necessidade de 

perícia técnica, sob o fundamento de que o autor não junta provas do 

negócio, tampouco da tradição, mas a requerida, movida de boa-fé, agiu 

em buscas de provas, se deparando com documentos dotados de fraude, 
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sendo a ré parte ilegítima na demanda. Compulsando os autos, verifico que 

no Laudo Pericial n. 2.9.2015.20416-01 elaborado pela POLITEC (Id nº 

26119405) atestou através de perícia técnica que o CRV do veículo em 

questão é original, mas que houve adulteração do campo local e data, no 

entanto, não houve constatação de falsificação de assinaturas seja do 

autor ou da requerida. Desta forma, já havendo perícia técnica realizada 

pelo órgão oficial de criminalística do Estado que não mencionou a 

presença de falsificação da assinatura da requerida, tenho que a mesma 

é parte legítima para figurar na ação, porquanto, pelas provas anexadas 

aos autos permite o julgamento em sua questão de mérito sem 

necessidade de nova perícia. Rejeito as preliminares. II – Mérito Aduz o 

autor que na data de 10 de Abril de 2011 vendeu para a requerida uma 

motocicleta 20704-JTA/SUZUKI EN 125 YES (nacional), RENAVAM nº 

856334340, ano de fabricação 2005, Placa JZY6436, entregando à 

requerida os documentos originais, tais como recibo devidamente 

preenchido em seu nome para que a mesma pudesse realizar a 

transferência, sendo que na data de 13/05/2011 a requerida deu entrada 

no processo de transferência da propriedade do veículo junto ao 

Detran/MT, mas por seu desinteresse não concluiu o procedimento. 

Sustenta que tentou várias formas de resolução extrajudicial, contudo, a 

requerida manteve-se inerte, sendo que o autor vem sofrendo prejuízos 

desde 2011 decorrentes de cobranças de licenciamento, seguro 

obrigatório e IPVA do veículo que somam a quantia de R$ 1.237,05 (um mil 

duzentos e trinta e sete reais e cinco centavos), e que levou a inclusão do 

nome do autor perante a dívida ativa do Estado CDA nº 0026555183 

impedindo o mesmo a proceder com alguns atos de sua vida civil, razão 

pela qual, pleiteia tutela de urgência, a transferência do veículo e 

indenização por danos morais. Em contestação (Id nº 26118626) a ré 

argumenta que nunca realizou negócio jurídico com o requerente, 

desconhece o veículo indicado, sendo que encaminhou ofício ao 

DETRAN/MT para fins de obter cópia do CRV do veículo informado e 

descobriu ter sido vítima de fraude, porque o CRV foi apreendido pelo 

Detran/MT e realizado laudo pericial nº 2.9.2015.20416-01 pela POLITEC, 

constatou que o documento foi adulterado no campo local e data, bem 

como, o autor realizou falsa comunicação de venda feita pois o documento 

é unilateral. Por fim, alega que não há que se falar em indenização por 

danos morais posto que o autor permaneceu oito anos para ajuizar a 

ação, requerendo ainda a condenação do autos a litigância de má-fé. A 

tutela de urgência foi deferida mediante decisão de Id nº 24584533, 

determinando que a requerida procedesse a transferência do veículo para 

seu nome. Pelo extrato de Id nº 26119410, a ré providenciou a 

transferência. Inicialmente, estando diante de uma relação tipicamente 

obrigacional regida pelas normas do Código Civil e pelo Código de Transito 

Brasileiro, afasto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

para todos os fins. É certo afirmar que o veículo automotor, espécie de 

bem móvel, transfere-se pela tradição nos termos do art. 1.226, do Código 

Civil. Com efeito, a transferência da propriedade, na compra e venda de 

veículo, opera-se pela tradição, constituindo o registro no DETRAN mera 

cautela perficiente ao ato translativo, como regularidade administrativa, 

publicitária e autorizativa para circular. O Código de Trânsito Brasileiro, em 

seu artigo 123, § 1º, é claro em expressar que incumbe ao proprietário do 

veículo, logo vendedor, no prazo de 30 (trinta) dias a responsabilidade de 

adotar as providências necessárias a expedição de novo CRV 

(Certificado de Registro de Veículo). Todavia, a obrigatoriedade imposta ao 

proprietário do veículo não inibe a responsabilidade civil do comprador, 

que igualmente deve regularizar a transferência do veículo sob pena de 

também sujeitar-se a infração do art. 233 do CTB. Pelos documentos 

anexados aos autos, em especial pelo Laudo Pericial n. 2.9.2015.20416-01 

elaborado pela POLITEC (Id nº 26119405) que através de perícia técnica 

atestou que o CRV do veículo em questão é original, mas que houve 

adulteração do campo local e data. De fato, vê-se que o comunicado de 

venda de Id nº 24310359, feito unilateralmente pelo autor não tem validade 

jurídica, porque não foi protocolado ou processado junto ao DETRAN, o 

que se comprova pela ausência do comprovante de pagamento da taxa 

para inclusão da informação no cadastro do veículo, e pelo extrato do 

veículo de Id nº 24310360/ 26119410, que não aparece a referida 

comunicação. Contudo, a alegação da requerida de que não negociou com 

o autor, não restou provada, haja vista que o laudo pericial da POLITEC 

não mencionou nenhuma ocorrência de falsificação de assinaturas seja 

do autor ou da requerida, o que coaduna com a existência da transação. 

Neste aspecto, pela ocorrência de adulteração do local e data do CRV do 

veículo, não é possível afirmar qual foi à data exata da negociação de 

compra e venda havida entre as partes, para fins de determinar se os 

débitos de licenciamento obrigatório e IPVA que originaram a inscrição do 

nome do autor em dívida ativa do Estado são legítimos ou não. Como 

corolário, a transferência do domínio dos bens móveis se dá por força da 

tradição, não sendo necessária a transferência no DETRAN quando 

relacionados a fato gerador tributário, ou seja, em decorrência de 

pagamento do IPVA. No mesmo sentido o Decreto nº 1.977 de 23 de 

Novembro de 2000, instituído pelo Estado de Mato Grosso, com alterações 

feitas pela Lei nº 9.193/2009 de 10 de Agosto de 2009, expressa nos 

seus artigos 13, §1º-A e art. 13-A que: Art. 13 É pessoalmente 

responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do 

veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição. § 

1º O tributo pode ser exigido do contribuinte ou do responsável, 

indistintamente, ficando este último sub-rogado nos direitos e obrigações 

do contribuinte, estendendo-se sua responsabilidade à punibilidade por 

infração tributária. § 1º-A Observado o disposto no artigo 13-A, a 

responsabilidade será, também, aplicada a fatos geradores ocorridos 

após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da 

respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN/MT. (....) Art. 13-A Nos termos do § 1º-A do artigo 13, os débitos 

fiscais pertinentes ao IPVA, relativos a veículos vendidos poderão ser 

exigidos do adquirente que deixar de promover a transferência de 

titularidade do bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN/MT. Em outras palavras, o Código de Trânsito Brasileiro dispõem 

sobre a responsabilidade solidária (art. 134 do CTB) do antigo proprietário 

no caso da não realização ou comunicação de transferência da 

propriedade do veículo, contudo, a legislação especial instituída pelo 

Estado de Mato Grosso no Decreto nº 1.977/2000, com alterações pela Lei 

nº 9.193/2009, estipula que o adquirente do veículo é responsável pelo 

pagamento do imposto, inclusive IPVA, em relação ao fato gerador anterior 

ao tempo de sua aquisição quando deixar de promover a transferência de 

titularidade do bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN/MT. No caso em apreço, diante da inexatidão da data correta da 

venda do veículo, tornou-se impossível concluir se houve inércia da 

requerida em transferir o veículo, razão pela qual considero a data da 

efetiva transferência do veículo feita pela requerida em 30/10/2019 (Id nº 

26119410) como a data do fato gerador para fins de licenciamento e IPVA 

do veículo. Noutro norte, também não se pode olvidar acerca da 

responsabilidade do autor em providenciar a transferência do veículo no 

prazo estipulado em lei, ou realizar a comunicação de venda junto ao 

órgão do DETRAN, sendo que o mesmo negligenciou e infringiu o disposto 

no art. 123,§1º e 134 do CTB. E sobre os danos morais, para que sejam 

reparados, é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão 

e o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora, haja vista que o atual entendimento jurisprudencial caminha 

no sentido de que o proprietário do veículo que também se mantém inerte 

quanto a regularização da transferência de propriedade do veículo não 

sofre abalo emocional, já que ninguém pode alegar a própria torpeza, 

vejamos: EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. Demora na transferência do 

veículo para atual proprietário. Ocorrência de multas. Desídia do autor em 

não comunicar ao Detran acerca da venda do veículo. Art. 134 do CTB. 

Ausência de comprovação dos prejuízos sofridos. Danos morais não 

configurados. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso 

desprovido. (TJRS - RINOM: 00572348020198219000, Relator: GIULIANO 

VIERO GIULIATO, TERCEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/12/2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 

Contrato de compra e venda do veículo. Atraso na transferência do bem. 

Multas em nome do vendedor posteriores à entrega do veículo. 

Procedência parcial na origem. Insurgência do réu. Pedido de concessão 

da justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência firmada. Ausência de 

sinais exteriores de riqueza. Acolhimento para isenção do preparo. 

Exegese do artigo 98, § 5º, do código de processo civil. Proemial. 

Cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, sem 

produção de prova testemunhal. Inutilidade da prova pretendida. Prefacial 
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rejeitada. Mérito. Responsabilidade do réu pela transferência da 

titularidade de veículo. Dano moral. Pleito de afastamento. Demora na 

transferência ocasionada pelo demandado. Infração de trânsito vinculada 

ao nome do antigo proprietário (autor). Ausência de prejuízos 

extraordinários. Abalo anímico não caracterizado. Acolhimento do pedido. 

Sentença reformada, no ponto. Ônus de sucumbência. Atenção ao 

princípio da causalidade. Redistribuição necessária. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJSC - AC: 00017520920138240163, Relator: 

JAIRO FERNANDES GONÇALVES, QUINTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, 

Data de Publicação: 18/11/2019). Assim, não houve prova de situação 

excepcional que impedisse o autor de transferir o veículo, a fim de mitigar 

a aplicação do art. 134 do CTB, uma vez que é obrigação do autor 

comunicar ao DETRAN a venda para o requerido, razão pela qual, 

INDEFIRO o dano moral pretendido pelo requerente. Por derradeiro, 

INDEFIRO o pedido contraposto de condenação da autora à litigância de 

má-fé, haja vista, que no laudo pericial não consta afirmação de que foi o 

autor quem adulterou o local e data do CRV do veículo, bem como, o 

comunicado de venda unilateral elaborado pelo autor não chegou a ser 

protocolado ou processado junto ao DETRAN, o que se comprova pela 

ausência do comprovante de pagamento da taxa para inclusão da 

informação no cadastro do veículo, e pelo extrato do veículo de Id nº 

24310360/ 26119410, que não aparece a referida comunicação. III – 

Dispositivo Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA 

CONCEDIDA E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR a 

expedição de ofícios ao DETRAN do Estado de Mato Grosso, à Secretaria 

de Estado da Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT e à Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, para que se abstenham de inscrever qualquer 

débito de licenciamento obrigatório, multas e IPVA em nome do autor Paulo 

Soares de Oliveira, referente ao veículo motocicleta 20704-JTA/SUZUKI EN 

125 YES (nacional), RENAVAM nº 856334340, ano de fabricação 2005, 

Placa JZY6436, a partir 30/10/2019. De outro norte, julgo improcedente a 

pretensão indenizatória. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle 

Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004133-06.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CELCO GIVANNI 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da nº. Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355 do Código de Processo Civil. I - Mérito Alega o autor que é detentor da 

UC 6/1937141-8, sendo que a fatura de energia elétrica do mês de 

Maio/2019, com vencimento em 14/05/2019, no valor de R$ 421,67 

(quatrocentos e vinte um reais e sessenta e sete centavos), foi paga em 

atraso na data de 24/06/2019. Todavia, argumenta que no dia 16/09/2019 

houve o corte no fornecimento de energia elétrica de sua unidade 

consumidora, momento que acionou a requerida, sendo informado que o 

corte em sua energia era devido a inadimplência da fatura de Maio/2019, o 

requerente então explicou que já havia feito o pagamento, mas a 

atendente afirmou que no sistema da ré não constava o pagamento e que 

a unidade consumidora deveria estar desligada desde maio, porque numa 

inspeção de rotina os funcionários constataram energia clandestinamente. 

Razão pela qual pleiteia tutela de urgência e indenização por danos 

morais. Em contestação (Id nº 26090539) a requerida argumenta que o 

corte no fornecimento de energia elétrica se deu pela inadimplência da 

fatura de consumo do mês 05/2019, com vencimento para em 14/05/2019, 

a qual somente foi paga pelo autor no dia 24/06/2019, ou seja, após o 

corte realizado no dia 23/05/2019. Todavia, quando o Requerente efetuou 

o pagamento desta fatura, o mesmo já estava inadimplente com a fatura do 

mês 06/2019 que havia vencido em 13/06/2019 a qual somente foi paga no 

dia 22/07/2019, e quando houve o pagamento desta, o mesmo já estava 

inadimplente com a fatura do mês 07/2019, que havia vencido no dia 

15/07/2019, a qual somente foi paga no dia 20/08/2019, e novamente 

quando do pagamento desta fatura o mesmo já estava inadimplente com o 

pagamento da fatura do mês 08/2019 que havia vencido no dia 

15/08/2019, a qual somente foi adimplida no dia 17/09/2019, ou seja, após 

o desligamento da energia sem encerramento de contrato no dia 

16/09/2019. Sustenta ainda a requerida que o desligamento ocorrido no dia 

16/09/2019 foi porque, embora o Requerente estivesse com a sua energia 

desligada no sistema, o mesmo continuava a usufruir dos serviços 

prestados pela ré, recebendo as faturas, onde o mesmo estava efetuando 

o pagamento das faturas sempre após o vencimento, ou seja, toda vez 

que realizava o pagamento de uma fatura já havia outra em atraso, sendo 

a suspenso de vencimentos de contas e possibilidade de corte. Por fim, 

alega que diante da culpa exclusiva dasão do fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/1937141-8 foi devida e cumpriu 

todas as formalidades previstas na legislação aplicável, recebendo o 

consumidor o reavi vítima inexiste dano moral, requerendo a 

improcedência da ação. A tutela de urgência foi deferida mediante decisão 

de Id nº 24200743. Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC, sendo que a inversão do ônus da prova 

concedida ao autor. Inicialmente observo que a fatura de Maio/2019 

colacionada pelo autor no Id nº 24136242, com vencimento em 14/05/2019, 

somente quitada em 24/06/2019, com atraso superior de 30 (trinta) dias, já 

constava um “reaviso de vencimento” com possibilidade de corte pela 

fatura em atraso do mês de Abril/2019. E pelo histórico de serviços de Id 

nº 26090895, realizados pela ré na unidade consumidora do autor, 

corrobora com a afirmação da requerida de que no dia 23/05/2019, houve 

a suspensão de energia elétrica do autor, possivelmente pelo atraso no 

pagamento da fatura de Abril/2019. Veja-se que na fatura do mês de 

Setembro/2019 (Id nº 26090892), com vencimento em 13/09/2019, 

constava novamente um reaviso da ré informando a possibilidade de corte 

por faturas já vencidas em 15/08/2019 e 30/08/2019. Nesta toada, 

observo que na realidade dos fatos a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica ocorrido na data de 16/09/2019, que ensejou no 

ajuizamento desta demanda, não ocorreu por causa da fatura de 

Maio/2019, mas sim pelo atraso sucessivo e contumaz no pagamento das 

faturas, especificamente pela fatura do mês de Agosto/2019, vencida em 

15/08/2019, que somente foi quitada pelo autor em 17/09/2019, ou seja, 

após a suspensão da energia elétrica pela requerida. Deste modo, não se 

vislumbra nenhuma ilegalidade cometida pela concessionária de energia 

que realizou a suspensão do fornecimento da energia elétrica agindo no 

seu exercício regular de direito, pois, em conformidade com a Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL que assim dispõem: Art. 172. A suspensão por 

inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: 

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de 

distribuição de energia elétrica; (....) § 2o É vedada a suspensão do 

fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da 

data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua 

execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando 

suspensa a contagem pelo período do impedimento. Art. 173. Para a 

notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, 

prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as 

seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com 

entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na 

fatura, com antecedência mínima de: (...) No caso dos autos, a requerida 

comprovou que de forma reiterada notificou o autor por meio de avisos em 

suas faturas de energia, da possibilidade de suspensão do fornecimento 

de energia elétrica por atraso no pagamento das faturas, sendo que 
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dentro do prazo legal previsto em lei realizou o corte da energia na 

unidade consumidora do autor. Portanto, pelas provas anexadas aos 

autos conclui-se que a requerida se desincumbiu do seu ônus processual 

nos termos do art. 373, inciso I do CPC, provando a existência de fato 

modificativo do direito do autor, restando evidente que não praticou 

qualquer conduta passível de ilegalidade. Assim, não restou configurada 

qualquer conduta nos autos com a presença dos elementos da 

responsabilidade civil em face da requerida, sobretudo porque a parte 

autora não se desincumbiu do seu ônus processual, conforme julgados 

abaixo: EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – EXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 

CORTE NA FATURA – PAGAMENTO FEITO EM ATRASO – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. Restou comprovado nos 

autos que não houve o pagamento dentro do prazo referente ao mês 

05/2018. Consequentemente, na fatura do mês subsequente houve o 

devido aviso de suspensão do fornecimento de energia elétrica, que 

ocorre 15 dias após o vencimento da dívida, conforme a previsão do artigo 

173 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. No entanto, o pagamento foi 

realizado mais de 30 dias após de seu vencimento implicando no corte de 

energia. Em que pese o pagamento na data do corte, este não foi 

informado a concessionaria de energia e somente ocorreu a 

compensação após 48h, vez que o pagamento foi realizado durante final 

de semana. Dessa forma, o recorrido atuou no exercício regular de seu 

direito. Recurso improvido. (TJMS: 08016443820198120011, Relator: 

JUÍZA SASKIA ELISABETH SCHWANZ, Data de Julgamento: 30/01/2020, 2ª 

TURMA RECURSAL MISTA, Data de Publicação: 03/02/2020). EMENTA: 

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIVERSAS 

CONTAS EM ATRASO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. 

ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 15 DIAS RESPEITADA. PAGAMENTO 

EFETUADO NO DIA DO CORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À EQUIPE DA CONCESSIONÁRIA. 

LICITUDE DA MEDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. É lícita a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência do 

consumidor, após prévia notificação. (art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 

c/c art. 140, § 3º, II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2. É 

válida a notificação impressa na própria fatura do mês subsequente, 

devendo a concessionária respeitar o prazo mínimo de 15 (quinze) dias 

entre o aviso e o corte (art. 173, I, b, da Resolução Normativa nº 414/2010 

da ANEEL). 3. Tratando-se de fatura paga com atraso e não havendo 

tempo hábil para compensação, cabe ao consumidor comprovar o 

pagamento à equipe da concessionária, a fim de obstar a suspensão do 

serviço. 4. Recurso desprovido, por unanimidade dos voto. (TJPE: 

00048574720128170640, Relator: MÁRCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, 

Data de Julgamento: 23/01/2020, 3ª CÂMARA EXTRAORDINÁRIA CÍVEL, 

Data de Publicação: 28/01/2020). Para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. Por derradeiro, 

não restou evidenciado transtorno significativo que autorizasse o pleito 

indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores cotidianos não têm o 

alcance pretendido pela parte autora, razão pela qual IMPROCEDE os 

danos morais. III - Dispositivo Ante o exposto, REVOGO A LIMINAR 

CONCEDIDA e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

vigente CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

F. Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004507-22.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTINA MARIA 

DA SILVA REQUERIDO: ASSAF & ASSAF LTDA - EPP Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

- Mérito No mérito afirma a autora que celebrou um contrato de compra e 

venda de veículo com o requerido, sendo que houve um distrato com 

relação ao negócio avençado, onde a requerente teve que arcar com a 

multa por descumprimento contratual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) que foram parcelados em 10 vezes no seu cartão de crédito. 

Contudo, segundo a autora, foi surpreendida ao ter seu nome protestado 

em cartório por uma dívida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

alegando ser de forma indevida, pois não devia mais nada ao requerido, 

razão pela qual pleiteia tutela de urgência para baixa do protesto, 

repetição do indébito e indenização por danos morais. Em contestação (Id 

nº 265861890 sustenta a requerida que, de fato, foi realizado entre as 

partes um contrato de comprova e venda de veículo, sendo que como a 

autora não conseguiu cumprir com as prestações avençadas, foi 

realizado um distrato com multa acordada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

que seriam pagos mediante boleto bancário em 5x de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Contudo, alega o réu que novamente a autora não honrou com os 

pagamentos dos boletos, ensejando no protesto realizo em 12/08/2019 de 

um boleto no valor de R$ 2.000,00 reais, sendo que após o protesto, na 

data de 13/08/2019, a autora procurou a requerida e reparcelou a dívida 

em 10x no seu cartão de crédito. Por fim, insurge o requerido que não há 

que se falar em danos materiais ou morais, pois o protesto foi realizo 

legalmente em razão da inadimplência da autora, bem como, a mesma 

possui outros protestos em seu nome sendo uma devedora contumaz. A 

tutela de urgência fora deferida mediante decisão de Id nº 25180869, para 

baixa do protesto. Trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

requerida por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, 

independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 

e o § 3º, do referido Código de Defesa do Conumidor. Pelos documentos 

que instruíram a inicial, comprovam que as partes mantiveram negociação 

contratual de compra e venda de veículo (Id nº 25038243) e 

posteriormente um distrato (Id nº25038741), que ensejou no pagamento de 

uma multa pela autora na R$ 10.000,00 (dez mil reais), que seriam pagos 

mediante parcelas de RS 2.000,00 (dois mil reais) mediante boleto 

bancário. O requerido tem razão quando argumenta que a autora não 

adimpliu com os boletos bancários relativos ao pagamento da multa, agindo 

em seu exercício regular de direito ao realizar na data de 12/08/2019 o 

protesto do título em nome da autora. Pelo recibo de Id nº 25038251, vê-se 

que a autora quitou a dívida supracitada em 13/08/2019, ou seja, após a 

realização do protesto, mediante o parcelamento em 10 vezes em seu 

cartão de crédito. Todavia, observo que mesmo após a quitação do 

referido boleto em Agosto/2019, o requerido não procedeu com a baixa do 

protesto em nome da autora, confirmando pela certidão de protesto de Id 

nº 25038263, datada em 10/10/2019, demonstrando que o nome da 

requerente permaneceu protestado ilegalmente. Deste modo, ainda que 

argumente o requerido a existência de outro protesto em nome da autora 

ou que a mesma é devedora contumaz, uma vez adotado pelas partes na 

negociação contratual, a forma de pagamento em boleto bancário com 

código de barras, e realizado o pagamento ainda que em atraso, incumbia 

ao requerido conferir em seu sistema bancário e administrativo o devido 

pagamento e proceder a baixa do referido boleto em seu sistema e 

também junto ao Cartório de Protestos. Ademais, em consulta atual junto 
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ao órgão do SPC/SERASA não consta nenhuma restrição em nome da 

autora, assim como, o protesto em nome da autora de Id nº 26586295, 

realizado pela PGE/MT, é datado em 21/10/2019, ou seja, por dívida 

POSTERIOR e não pré-existente ao ajuizamento da ação e do objeto da 

lide. E neste sentido a Súmula 385 do STJ, expressa que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento". Grifei. No caso dos autos, sendo as anotações aos 

órgãos de proteção ao crédito posteriores à negativação debatida, a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

caminha no sentido de ser possível a indenização por danos morais, 

vejamos: EMENTA: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E 

TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT. N.U 

1000259-29.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado 

no DJE 27/11/2019). Deste forma, o requerido não se desincumbiu do seu 

ônus processual nos termos do art. 373, I do vigente CPC, restando 

evidente que houve a manutenção indevida do nome da autora em 

cadastro restritivo ao crédito, gerando assim o dever de indenizar. Sobre 

o tema, manutenção indevida de cadastro restritivo ao crédito, a Turma 

Recursal Única de Mato Grosso já decidiu que o dano moral nestes casos 

é presumível: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0049105-15.2015.8.11.0041 APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

– MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O 

“print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT. N.U 

0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da autora e, ainda, ao porte econômico do 

réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Por fim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, quanto 

ao pedido de repetição do indébito feito pela autora, o art. 42, parágrafo 

único do CDC, descreve que o consumidor tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, e não ao 

valor que esta sendo cobrado, razão pela qual INDEFIRO o pedido. II – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares, CONFIRMO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do 

art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a ré a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação 

(art. 405,CC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo F. Cezar 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001760-65.2020.8.11.0007 AUTOR: ILDETE DE SOUZA 

ANDRADE REU: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de reparação de danos em face do 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – COREN/MT. 

Observa-se que o COREN/MT (autarquia federal) é parte ilegítima para 

figurar no polo passivo de demandas no Juizado Especial Cível, conforme 

dispõe no artigo 8º da Lei nº 9.099/95. É parte ilegítima também para 

figurar como parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, de acordo 

com o art. 5º, II da Lei 12.153/09, que dispõe de forma taxativa sobre a 

legitimidade passiva. Nesse sentido, a jurisprudência assim preleciona: 

“RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. AUTARQUIA 

FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005238688, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 25/06/2015).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71005238688 RS, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 25/06/2015, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2015). 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUBCLASSE ACIDENTE DE 

TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA MOVIDA CONTRA O INSS. AUTARQUIA 

FEDERAL QUE NÃO PODE SER PARTE EM PROCESSOS QUE TRAMITAM 

JUNTO AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

Em observância ao disposto no inciso II do art. 5º da Lei Estadual nº 

12.153/09, não pode o INSS, autarquia federal, ser parte em processo que 

tramita junto aos Juizados Especiais Estaduais da Fazenda Pública. 

Conflito negativo de competência procedente.” (Conflito de Competência 

Nº 70059144998, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 30/04/2014). (TJ-RS - CC: 

70059144998 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

30/04/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 12/05/2014). E ainda nesse mesmo sentido é a redação dada pelo 

Enunciado nº 8, da Fazenda Pública (XXXV Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais - FONAJE): “De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e 

considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não 

inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não 

cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual 

Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem 

contra o INSS (XXXII Encontro - Armação de Búzios/RJ).” Grifo nosso. 

Ademais, a Resolução nº 004/2014, do Tribunal Pleno do Estado de Mato 

Grosso, não alterou o artigo da legislação vigente, no que se refere às 

partes legítimas para figurarem no polo das demandas de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Oportuno registrar, ainda, que a 

incompetência absoluta deve ser declarada ex officio pelo julgador, forte 

no § 1º do artigo 64 do Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, 

reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar 

a presente ação e, por consequência, julgo extinto o feito sem resolução 

de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004528-95.2019.8.11.0007
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004528-95.2019.8.11.0007 INTERESSADO: LUIS AUGUSTO 

CUISSI REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Fraude Praticada Por Terceiro 

Sustenta a ré Americanas.com que o autor acessou um site falso, fora 

dos domínios virtuais da ré, efetuando uma compra fake e pagando um 

boleto bancário que não foi emitido pela ré e cujos valores nunca foram 

recebidos por esta empresa, razão que deve ser extinto o presente feito. 

Vislumbro que a preliminar suscitada trata-se de questão de mérito, pois 

depende de análise das provas. Rejeito a preliminar. b) Necessidade de 

Perícia Técnica Rejeito a preliminar, porquanto pelas provas anexadas aos 

autos permite o julgamento em sua questão de mérito. c) Ilegitimidade 

passiva e intervenção de terceiro Conforme se depreende no boleto de Id 

nº 25092897, a instituição financeira escolhida para o recebimento da 

quantia do boleto é a requerida Banco Santander, ainda que os 

beneficiários sejam terceiros. Portanto, não há que se alegar em 

incompetência deste juízo ou necessidade de intervenção de terceiros, 

quando a requerida é comprovadamente legítima a compor o pólo passivo 

desta lide. Não acolho a preliminar. II – Mérito No mérito alega o autor que 

recebeu um e-mail da requerida com oferta de um produto ar condicionado 

Split, da marca LG pelo valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), 

sendo que clicou na propaganda e foi direcionado ao site da requerida, 

onde finalizou a compra com o pagamento do boleto emitido pela segunda 

Requerida. Sustenta que após esperar o tempo previsto de entrega, o 

autor ligou para a primeira Requerida e pela infeliz surpresa foi informado 

que não havia sido efetivado nenhuma compra, que possivelmente teria 

pago um boleto fraudulento, ficando no prejuízo da quantia desembolsada, 

razão pela qual pretende seu ressarcimento e indenização por danos 

morais. Em contestação (Id nº 26431128) a ré Americanas.com 

argumentou que o autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar 

que efetuou a compra em um site oficial e legítimo da Americanas.com ou 

de qualquer empresa do grupo B2W, pois a requerida só trabalha com 

boletos do Banco do Brasil, estando comprovado que o autor foi vítima de 

uma fraude praticada por terceiro, fora dos domínios virtuais da ré, uma 

modalidade de fraude denominada “PHISHING” onde o fraudador captura 

sua vítima por meio de uma página falsa ou um computador comprometido 

por vírus ou malware. E deste modo, não há qualquer nexo causal com a 

requerida pela fraude sofrida pelo demandante, tampouco em 

ressarcimento ou indenização por danos morais. Insurge a ocorrência de 

culpa exclusiva do consumidor, pois, é evidente, ao acessar sites de seu 

próprio computador, cabe ao consumidor se cercar das devidas cautelas. 

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade 

da 1ª ré, ou seja, do fornecedor de serviços na forma do art. 14, § 3º, II, 

do CDC. A corré Banco Santander, na contestação de Id nº 26535428, 

relata que não há responsabilidade do banco requerido porque não foi o 

responsável pela emissão do boleto objeto da lide, tampouco fora o 

responsável pela recepção da quantia paga pelo autor, sendo que o 

requerente foi quem confirmou o pagamento para terceiros. Sustenta que 

é evidente que o autor se envolveu em um golpe muito conhecido, porém 

sem participação do réu, sendo que o autor não tomou as cautelas 

necessárias, quando confirmou pagamento a empresa incorreta, bem 

como, o valor cobrado no boleto é muito menor o valor original do aparelho 

objeto da compra pelo consumidor, o que reforça sua desídia. Destaca 

ainda a culpa exclusiva da vítima e a ausência de provas e sequer indícios 

de que a parte autora tenha, de fato, experimentado qualquer transtorno 

extraordinário ou violação a direitos personalíssimos que embasem o 

irrazoável e desproporcional pedido indenizatório, razão pela qual requer a 

improcedência da ação. In casu, aparentemente trata-se de relação 

jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. 

Ressalto que o Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova 

incumbe a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao 

réu, quanto a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor. Analisando os documentos que instruíram a petição inicial, 

percebe-se que tanto no e-mail de Id nº 25092899, quanto no boleto de Id 

nº 25092897, supostamente fraudulentos, contém os dados da requerida 

Americanas.com como se a mesma fosse a vendedora do produto e a 

beneficiária do título, assim como, o boleto de Id nº 25092897, indica a ré 

Banco Santander como instituição financeira beneficiária do pagamento. 

Contudo, no comprovante de pagamento de Id nº 25092898, no valor de 

R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), noto que os dados de beneficiário 

final e sacado estão completamente diversos dos dados elencados no 

boleto supracitado, contendo como “Beneficiário Final: PAGSEGURO 

INTERNET S/A” e “Pagador Sacado: Viviane Vicencia da Silva “, não 

havendo a descrição de nenhum dado das requeridas. Observa-se ainda 

que o “Pagador Sacado” do comprovante de pagamento realizado pelo 

autor está em nome de uma pessoa física com CPF descrito, quando a 

requerida Americanas.com trata-se de pessoa jurídica. Ademais, o preço 

do produto adquirido pela parte autora é dispare com o preço do produto 

comercializado no mercado on-line, conforme comprova a parte ré em 

sede de contestação. Deste modo, estando os dados de pagamento 

totalmente discrepantes dos dados lançados no boleto, tenho que o autor 

não adotou as cautelas necessárias e condizentes com o seu contexto 

social para a realização de compra através da internet, devendo ser 

afastada a responsabilidade do fornecedor, eis que configurada a culpa 

exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3º). Outrossim, ainda que fosse 

invertido o ônus probatório, na hipótese vertente não há qualquer prova 

pelo autor de que o boleto fraudado foi emitido através do endereço 

eletrônico da loja recorrida, sendo que a demonstração do nexo de 

causalidade, um dos pressupostos da responsabilidade civil, é 

indispensável para o reconhecimento da obrigação de indenizar. Do 

mesmo modo, a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços 

bancários não dispensa a efetiva demonstração de relação de 

causalidade entre a prática do fornecedor e do dano experimentado, não 

se confundindo, pois, com a responsabilização pela teoria do risco 

integral, que impõe o dever de indenizar independentemente de existência 

de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro. Não havendo 

comprovação da falha dos sistemas de segurança do banco, e sendo 

dado comum o fato de que a existência de vírus que permite a 

consolidação da fraude, com expedição de boletos bancários em favor de 

outros beneficiários, não se encontra presente nos sistemas de 

informática do réu, mas no próprio sistema do usuário, não há que se falar 

em fortuito interno. Identificado que os destinatários do pagamento são 

diversos dos constantes no boleto, bem como, fica afastada a 

responsabilidade civil do requerido, pela vinculação do dano 

exclusivamente ao fato de terceiro. Assim, nos casos de emissão de 

boleto fraudado não se vislumbra nexo de causalidade entre a atuação 

das rés e o prejuízo suportado pelo consumidor. O ilícito não ocorre a 

partir de um serviço oferecido pelas rés diretamente ao consumidor, mas 

sim através de um ambiente virtual de terceiro, do qual se vale o fraudador 

para cometer o delito. E para a ocorrência do dano moral é necessário a 

existência de três pressupostos, quais sejam: a conduta (ilícita), o dano 

(violação aos atributos da personalidade) e o nexo causal (vínculo da 

conduta do agente com o resultado por ele produzido), o que no presente 

caso não resta comprovado, haja vista, que a relação fraudulenta não foi 

perpetrada por nenhuma das requeridas, recaindo o autor em culpa 

exclusiva. E corroborando com tal entendimento temos a orientação 

jurisprudencial: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM OBJETIVO DE QUITAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. 

PARTE AUTORA QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE. BENEFICIÁRIO DO BOLETO É 

PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA PARTE RÉ. DESCONTO DA DÍVIDA 

SUPERIOR A 75%. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONSUMIDORA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479, DO STJ, ANTE A INOCORRÊNCIA DE 

CASO FORTUITO INTERNO. CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA RÉ AFASTADA, NOS TERMOS DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. 
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DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA 

DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO. (TJRS - Recurso Inominado: 

71009034000, Relator: ROBERTO CARVALHO FRAGA, Data de 

Julgamento: 18/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/02/2020). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA VIA INTERNET POR 

MEIO DE E-MAIL FRAUDULENTO DAS LOJAS AMERICANAS. PRODUTO 

NÃO ENTREGUE. BOLETO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. E-MAIL FRAUDULENTO. DEVER 

DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR 

CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Recurso conhecido 

e provido. (TJPR: 00034066220168160029, Relator: JUÍZA MICHELA VECHI 

SAVIATO, Data de Julgamento: 08/11/2019, 2ª TURMA RECURSAL, Data 

de Publicação: 08/11/2019). O dano ou lesão à personalidade, 

merecedores de reparação, somente se configurariam, com a exposição 

do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua 

honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 

5.º, incisos V e X, da Constituição, o que não restou comprovado no caso 

dos autos. Pelo exposto resta concluir que foi, de fato, a parte autora foi 

vítima de golpe, o que rompe o nexo causal hábil a reconhecer a 

responsabilidade objetiva das rés, visto que não podem ser condenadas 

pela falta de cuidados mínimos e atenção do consumidor no evento 

danoso combinada com culpa de terceiro (art. 14, §3º do CDC). Desta 

forma pela culpa exclusiva da vítima e por fato de terceiro, rompem o nexo 

causal necessário, sendo a improcedência da ação à medida que se 

impõem. III - Dispositivo Ante o exposto, rejeitos as preliminares arguidas 

pelas rés e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para: Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 

de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004390-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004390-31.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR DE 

SOUZA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I, CPC. I – Preliminares a) Correção do Polo Passivo ACOLHO a 

preliminar, determinando que a Secretaria da Vara proceda a alteração do 

polo passivo desta ação, passando a constar: TIM S.A., inscrita no CNPJ 

sob o n 02.421.421/0001 -11 e com estabelecimento à Rua Fonseca 

Telles, nº 18/30, São Cristóvão, CEP 20.940 -2000 – Rio de Janeiro/RJ. b) 

Justiça Gratuita Conforme menciona o art. 54 da Lei nº 9.099/95, é 

dispensável o pagamento de taxas ou custas processuais em primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, razão pela qual indefiro o pleito 

da ré. II – Mérito Alega o autor que é cliente da requerida, tendo contratado 

um pacote de ligações e internet banda larga no número (66) 9.8128-6765, 

pelo valor mensal R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais. Sustenta que a 

requerida encaminhou um boleto referente a fatura de junho/2019, no valor 

de R$ 22,00 (vinte e dois) reais, contudo, o referido boleto foi devidamente 

pago pelo Requerente no dia 04/05/2019, no valor de R$ 74,91 (setenta e 

quatro reais e noventa e um centavos), pois havia outra fatura de 44,00 

(quarenta e quatro reais), conforme comprovante de pagamento. Por fim, 

argumenta o autor que mesmo diante do pagamento, a ré bloqueou o seu 

telefone celular após 3 (três) dias, e mesmo após inúmeras ligações junto 

ao atendimento direcionado ao cliente da ré, o autor não conseguiu 

solucionar seu problema estando com seu celular bloqueado para efetuar 

ou receber ligações, porque a requerida alegava que em seus sistemas 

não constava o pagamento e sim um débito em aberto, do qual o autor 

nega. Assim pleiteia o autor tutela de urgência, repetição do indébito e 

danos morais. A liminar pleiteada foi deferida nos termos da decisão de Id 

nº 25146554, determinando o desbloqueio do aparelho celular do autor. Em 

contestação (Id nº 26392511) sustentou a ré a validade das telas 

sistêmicas, pois são o único meio de prova que possui devido a 

contratação dos serviços ser originada de forma eletrônica, esclarecendo 

que é dever do cliente efetuar pontualmente o pagamento referente à 

prestação do SMP, independentemente do recebimento do respectivo 

documento de cobrança, que não exime o cliente da responsabilidade pelo 

respectivo pagamento, pois após 15 (quinze) dias da data do vencimento 

do boleto de cobrança, é permitido à ré, efetuar a suspensão parcial do 

provimento do serviço, que consistirá no bloqueio das ligações originadas, 

das chamadas recebidas e demais serviços prestados, não havendo que 

se falar em ato ilícito praticado pela ré ou indenização por danos morais. 

No presente caso, estamos diante de uma relação de consumo, onde a 

responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido 

Código. E se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O autor juntou na exordial 

inúmeras gravações telefônicas realizadas junto ao atendimento cliente da 

ré, onde na gravação de Id nº 2472865, a ré alega estar em aberto no 

sistema um boleto no valor de R$ 44,00 reais, contudo, não cita de qual 

mês/fatura o débito se refere, sendo que o autor contesta na gravação a 

existência de débitos e relata que já teve seu número de telefone 

bloqueado e desbloqueado por diversas vezes. As solicitações de 

desbloqueio do número de telefone do autor foi comprovado pelas 

mensagens de texto com protocolos anexadas no Id nº 24727869/ 

24727867/ 24727877. Por seu turno, embora argumenta a requerida a 

existência de débitos em nome do autor que lhe causou o bloqueio da linha 

móvel telefônica, vê-se que a contestação foi elaborada de forma 

genérica com total ausência de esclarecimentos ou provas de qual fatura 

corresponderia o débito, dando veracidade as alegações da parte autora. 

E quantos as telas sistêmicas juntadas pela requerida no Id nº 27460321, 

como já dito, a ré não apontou em sua defesa qual seria o débito ou 

referente a quê, sendo impossível se averiguar. Neste sentido, impende 

anotar que o uso de tela sistêmica é documento produzido de forma 

unilateral não considerado como meio efetivo de prova, consoante 

entendimento atual sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, 

conforme vemos: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 

Se a parte autora alega não ter contratado os serviços da operadora 

requerida, a esta incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, 

do CPC. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT. N.U 

0001035-52.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA NA CONTA 

CORRENTE DO AUTOR – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO 

PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT. N.U 
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1000035-87.2018.8.11.0079, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado 

no DJE 21/02/2020). Desta forma, o ônus da prova recai sobre o réu, a 

qual deve comprovar a legalidade da cobrança e dos bloqueios realizado 

no celular do autor, entretanto, não se desincumbiu do seu ônus 

processual com base no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, configura-se a 

falha na prestação de serviços, o que atrai a inteligência do artigo 14 do 

CDC, o qual atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva. 

Quanto ao pedido de repetição do indébito feito pelo autor, o art. 42, 

parágrafo único do CDC, descreve que o consumidor tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

e não ao valor que esta sendo cobrado, ainda que indevidamente, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido. É cediço o entendimento na doutrina e 

jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos 

extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem 

como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de 

sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a 

segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar 

satisfação mitigadora do dano sofrido. Ademais, a fixação dos danos 

morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do 

lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo 

observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, 

garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal. In casu, 

o dano moral experimentado pela parte autora que teve seu telefone 

celular bloqueado para receber ou efetuar ligações por diversas vezes de 

maneira irregular, ante a inexistência de débitos em aberto, gera sem 

sombra de dúvida dano emocional indenizável, nos termos da 

jurisprudência: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA TELEFÔNICA PRÉ PAGO BLOQUEADA 

UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação 

de indenização por danos morais onde a parte autora relata ser titular da 

linha pré-pago de número (63) 99249-8726, a linha encontra-se bloqueada 

para originar chamadas e receber ligações e que esta interrupção do 

serviço ocorreu de forma repentina, e sem nenhuma explicação dos 

motivos. Relata ainda que realizou contato com a empresa de telefonia que 

lhe informou que estaria bloqueada por suspeita de fraude, então 

solicitaram novamente todos os documentos da reclamante para 

restabelicemnto dos serviços. A reclamada nunca solucionou o problema 

o que fez com que 10 dias depois a reclamante procurasse o PROCON em 

03/07/2018, onde no contato que fizeram com a empresa de telefonia não 

foi atendido sua solicitação, qual seja o restabelecimento dos serviços. 

Diante disto, no dia em ques esteve no PROCON chegou a enviar 

novamente os documentos pessoais e comprovantes de endereço, porém, 

mesmo assim não foi restabelecido a linha pré-paga. 2. Em sentença a 

requerida CLARO S/A foi condenada ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, em favor da requerente. 3. No contexto probatório não fica 

demonstrado que a parte autora estava inadimplente com a empresa, até 

mesmo por ser linha pré-pago, e que o bloqueio do serviço de telefonia 

seria justificado por suposta divergência cadastral, no entanto sem aviso 

prévio. 4. No caso em liça, aplicável o art. 14 do CDC, que, de forma 

expressa, estatui que \"o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.\" Pois, o consumidor não é obrigado a arcar com 

prejuízos devido a falhas e à má administração dos serviços prestados 

pela empresa demandada. 5. Desse modo, impende reconhecer que a 

conduta da empresa de telefonia, consistente no bloqueio indevido, sem a 

adoção de mínima cautela que a situação exigia, representa ato ilícito. Em 

relação à existência de dano moral, não restam dúvidas de que o bloqueio 

da linha telefônica excedeu os limites do razoável. 6. Caracterizado a 

ocorrência de conduta ilícita e a necessidade do dever de indenizar. 

Verifico que o valor da indenização é proporcional e razoável, seguindo 

os parâmetros desta Turma. 7. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJTO - Recurso 

Inominado Cível: 00150927520198279200, Relator: MARCELLO 

RODRIGUES DE ATAÍDES, Data de Julgamento: 13/06/2019). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA – LIGAÇÕES NÃO RECONHECIDAS – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL 

– VALOR – FICAÇÃO – PARÂMETROS. 1. Responde a concessionária dos 

serviços de telefonia pelos danos morais ocasionados à usuária em 

decorrência do indevido bloqueio de terminal telefônico. 2. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as 

peculiaridades de cada caso, e, em especial, a gravidade da lesão, a 

intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e 

a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser 

ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada 

ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no 

agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TMG. 

Recurso Inominado. Turmas Recursais. AC 10694110064908001. 

Publicação: 03/12/2019. Relator: Maurílio Gabrial. Julgado: 14/11/2019). 

Como alhures, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso,. Deste modo, 

considerando que o autor NÃO teve seu nome lançado no rol de 

inadimplentes, mas foi prejudicado pela má prestação de serviços da 

requerida, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 

condeno a requerida à pagar ao autor à título de indenização por danos 

morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil para: a) CONFIRMAR A TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA, determinando que a requerida processa o imediato 

desbloqueio da linha telefônica do autor, qual seja: (66) 9.8128-6765, ante 

a inexistência de débito; b) CONDENAR a ré a pagar quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais ao autor, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405, 

CC). Em tempo, determino à Secretaria da Vara para que proceda a 

alteração do polo passivo desta ação, passando a constar: TIM S.A., 

inscrita no CNPJ sob o n 02.421.421/0001 -11 e com estabelecimento à 

Rua Fonseca Telles, nº 18/30, São Cristóvão, CEP 20.940 -2000 – Rio de 

Janeiro/RJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

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

e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle 

Azevedo F. Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000975-06.2020.8.11.0007
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EDIVANETE MARCELINA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000975-06.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

EDIVANETE MARCELINA MARTINS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Trata-se de Ação Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a 

parte autora alega ter sofrido acidente de trânsito que resultou na sua 

invalidez permanente. Com a inicial (ID. 29678257) foram juntados 

documentos via Sistema PJE. A inicial foi recebida (ID. 29688962), 

oportunidade em que fora determinada a citação da requerida. O requerido 

ofertou contestação (ID. 30416905), pugnando pela improcedência do 

pedido, sob o fundamento da autora não ter provado os fatos constitutivos 
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do seu direito. A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

conforme ID. 31171034. Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado. 

Sabe-se que o valor da causa é o valor econômico a ela atribuído. Ou 

seja, o potencial proveito econômico para as partes que demandam a 

tutela jurisidicional. E equivale, então, à monetarização dos fatos e 

fundamentos jurídicos da causa. No caso dos autos pugna o autor pelo 

recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, no valor corresponde a R$ 

11.137,50, nesse sentido, atribuiu ao valor da causa o montante 

correspondente. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, 

não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio, como perita, a Drª. Fernanda 

Marchese Nishioka, CRM-MT 1939, que poderá ser encontrado nas 

dependências do Hospital Geral, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se a médica perita nomeada para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado a Srª. Perita que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001891-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001891-45.2017.8.11.0007 JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação acerca do 

retorno dos autos do TRF 1ª Região, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VALDECIR DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

LUCINEIDE ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

ROSIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

CLOVIS DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

FERNANDO DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEI ZANON BERLANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

JOSE EVANDRO NAVARRO (TESTEMUNHA)

JAQUELINE COSTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000597-55.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA, CLOVIS DA SILVA ROCHA, VALDECIR 

DA SILVA ROCHA, FERNANDO DA SILVA ROCHA, VERA LUCIA DA 

SILVA ROCHA, LUCINEIDE ROCHA DA SILVA, ROSIMAR DA SILVA REU: 

ALDINEI ZANON BERLANDA Vistos. Trata-se de procedimento de 

Cumprimento de Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e 

seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara promover as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos. Intime-se a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja 

memória de cálculo se encontra no ID 31193878, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, CPC). Não efetuado o pagamento, intime-se 

a parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa e indicar bens passíveis de penhora. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo acima previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 

523, § 2º, CPC). Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, 

desde já fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 

2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/11/2009, DJe 18/12/2009). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 

de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000502-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000502-88.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Pretende-se, através da presente, 

executar a sentença contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de 

pagar quantia certa. Assim, DETERMINO: 1) INTIME-SE a Fazenda Pública, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos 

para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. 2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS. 3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados. 4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II). 5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal. OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 13 de 

abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000098-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

HONORIA OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

OVIDIO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000098-37.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: OVIDIO 

FERREIRA DE SOUZA, HONORIA OLIVEIRA DE SOUZA Vistos. Defiro o 

pedido de id22997814 e determino a expedição de certidão do termo de 

penhora nos próprios autos, constituindo-se o executado depositário fiel 

do bem sob a matrícula nº22.384, nos moldes do artigo 845 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a 

avaliação do imóvel objeto de penhora e a intimação do executado e 

cônjuge, se casado for, art. 835, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

às expensas do exequente. Para tanto, remeta-se o competente mandado 

de penhora do bem imóvel ao exequente. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000617-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE APARECIDA MERGEN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000617-55.2018.8.11.0025. 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: SIRLENE APARECIDA MERGEN Vistos. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por AJES - Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena em face de Sirlene Aparecida Mergen, 

objetivando compelir a requerida ao pagamento da importância de R$ 

8.674,60 (oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta 

centavos) relativa ao montante de prestações mensais (mensalidades) 

devidas pela contratação dos serviços educacionais prestados pela 

credora, nos moldes do contrato que se perfectibilizou com o requerimento 

de matrícula escolar firmado em 13/08/2012. Afirmando que mesmo 

buscado o recebimento extrajudicial, não houve demonstração da 

devedora de qualquer intenção de pagar o débito, provocando o 

ajuizamento da demanda. Devidamente citada a parte ré apresentou 

embargos à monitória, alegando, como prejudicial de mérito, a prescrição 

parcial das mensalidades exigidas e, em sede preliminar, defendeu a 

incompetência territorial do foro de Juína/MT, eis que além de residir no 

município de Alta Floresta/MT, este foi o local da prestação dos serviços 

contratados, não sendo possível se deslocar para a comarca de Juína 

para se defender pessoalmente, razão porque requereu a declaração da 

nulidade da clausula de eleição de foro e o declínio da competência para a 

comarca do seu domicílio. Alegou ainda, a carência da ação por ausência 

comprovação documental da liquidez da dívida; a prescrição da ação. No 

mérito, defendeu a existência de abusividade na cobrança e requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. Em sede de impugnação, a embargada 

refutou os argumentos defensivos e juntou aos autos relatório de 

frequência da embargante no curso ofertado. O juízo da Comarca de 

Juína/MT reconheceu a abusividade da clausula que elegeu a Comarca de 

Juína como foro para dirimir quaisquer controvérsias relacionadas ao 

contrato firmado entre as partes – cláusula 9 - Id. 28185810, e, via de 

consequência, acolheu a preliminar de incompetência territorial defendida 

pela embargante, determinando, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC, a 

remessa dos presentes autos à Comarca de Alta Floresta/MT. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A matéria envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo no art. 355, I, do Novo CPC, posto que desnecessária a 

produção de outras provas. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA vertida por 

AJES - Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena em 

face de Sirlene Aparecida Mergen, objetivando compelir a requerida ao 

pagamento da importância de R$ 8.674,60 (oito mil seiscentos e setenta e 

quatro reais e sessenta centavos) relativa ao montante de prestações 

mensais (mensalidades) devidas pela contratação dos serviços 

educacionais prestados pela credora, nos moldes do contrato que se 

perfectibilizou com o requerimento de matrícula escolar firmado em 

13/08/2012. O Embargante/Requerido suscitou preliminar de carência da 

ação, com a consequente extinção da presente ação sem julgamento do 

mérito, ainda requereu a prescrição da ação decorrente do transcurso do 

quinquídio legal para ajuizamento da ação da ação monitoria embargada. 

Primeiramente, verifico que as preliminar de carência da ação ventilada 

pelo embargante não merece prosperar, visto que, não há que se falar em 

carência da ação pela falta de prova documental a demonstrar a liquidez 

da obrigação, pois a inicial é composta por todos os requisitos do artigo 

700 § 2° do Código de Processo Civil, bem como o documento de 

id13078543 é suficiente a demonstrar a liquidez do título executivo. 

Vejamos a jurisprudência: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

CONTRATO ESCRITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. 

PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO 

MONITÓRIA. CABIMENTO. O contrato de prestação de serviços 

educacionais acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova 

escrita sem eficácia de título executivo que autoriza o manejo de ação 

monitória para constituí-la, de pleno direito, em título executivo judicial 

(Código de Processo Civil, artigo 1.102a). Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

00410912120108260002 SP 0041091-21.2010.8.26.0002, Relator: Gilberto 

Leme, Data de Julgamento: 29/01/2013, 27ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/02/2013) Outrossim, vejo que a tese da prescrição 

deve ser analisada em face das 20 prestações acordada no contato de 

prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes, pois a 

presente ação foi ajuizado em 06/05/2018, sendo que o contrato de 

prestação de serviços educacionais estipulou o pagamento de 20 

parcelas, sendo a primeira parcela para o dia 15/12/2012, e 

consequentemente, a última parcela para o dia 15/08/2012, portanto, ora, 

as parcelas vencidas entre 15/08/2012 e 05/05/2013 encontram-se 

prescritas, visto transcurso do prazo de cinco anos para a propositura da 

presente ação, visto que o marco inicial para a contagem da prescrição 

deve ser a data do vencimento de cada parcela, vajamos: APELAÇÃO. 

CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. MENSALIDADE E MULTA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. 

Em se tratando de prestação de mensalidade referente à prestação de 

serviços educacionais, a pretensão de cobrança prescreve em cinco 

anos (CC, art. 206, § 5º, inciso I). Vencida a parcela do contrato em 

fevereiro de 2011, se reconhece a prescrita a pretensão, uma vez que a 

ação monitória restou ajuizada em 19.12.2016. 2. Negou-se provimento ao 

apelo. (TJ-DF 00377232520168070001 DF 0037723-25.2016.8.07.0001, 

Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 30/05/2018, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Embora pertinente o procedimento escolhido pela credora, 

observo que a ação foi ajuizada depois de transcorridos 05 (cinco) anos 

do vencimento de algumas parcelas, mais especificamente, das parcelas 

vencidas em 15/12/12; 15/01/13; 15/02/13; 15/03/13 e 15/04/2013, razão 

por que o reconhecimento da prescrição quanto à estas parcelas é 

medida que se impõe. A regra da prescrição para o caso em tela 

encontra-se sedimentada no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, o qual 

dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial, 

por se tratar de obrigação de trato sucessivo, é o dia seguinte à data do 

vencimento de cada uma das prestações. Destarte, não resta alternativa 

senão o reconhecimento da prescrição parcial da obrigação. Ante o 
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exposto, com fundamento artigo 206, §5º, inciso I do CC c/c artigo 332, 

§1º do CPC, reconheço a prescrição da obrigação líquida 

consubstanciada no instrumento particular que instrui a monitória, somente 

em relação as parcelas vencidas em 15/12/12; 15/01/13; 15/02/13; 

15/03/13 e 15/04/2013, em consequência, nos termos dos fundamentos 

apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos do 

devedor, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, condeno o Embargante/Requerida 

ao pagamento do valor de referente as parcelas não pagas, todavia, 

sendo descontadas as vencidas em 15/12/12; 15/01/13; 15/02/13; 

15/03/13 e 15/04/2013, aplicando-se correção monetária pelo INPC e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento. 

Bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Condeno, 

também, a Embargada/Autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10%, sobre o valor das parcelas 

declaradas prescritas, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, determino a intimação das partes, para, no prazo de 

03 (três) dias, requererem o cumprimento de sentença, apresentando o 

valor do débito atualizado. Seja a distribuição e autuação do feito 

convertida para cumprimento de sentença após o trânsito da presente 

decisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 07 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005558-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO GREGORIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1005558-68.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): FELISBERTO GREGORIO DE LIMA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação 

Previdenciária ajuizada por FELISBERTO GREGÓRIO DE LIMA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Ao ID. 31155109 

o requerente manifestou pela desistência do presente feito, nos termos do 

artigo 485, III, do CPC. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de 

desistência formulado pela parte requerente, ID. 31155109, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

visto que a Requerida sequer foi citada, por outro lado condeno a Parte 

Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, 

estando suspensa a exigibilidade do ônus, na forma do artigo 12 da Lei nº 

1.060/50, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267404 Nr: 17601-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosália Gomes de Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Marques - 

OAB:20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos

1. Ao analisar os autos, verifica-se que foi determinada a remessa do feito 

ao contador judicial, a fim de que realizasse a atualização do débito, sendo 

certo que a ordem foi satisfatoriamente cumprida à fl.115, concluindo por 

um saldo devedor remanescente de R$1.737,60 da seguinte forma: o valor 

principal de R$7.383,09, abatidos os depósitos judiciais de R$1.716,70 e 

R$3.928,79, totalizando um saldo devedor de R$1.737,60, que atualizado 

até o mês de setembro de 2019, perfaz a quantia de R$1.799,21.

2. Deste modo, vislumbra-se que o valor principal da dívida foi 

devidamente atualizado com os índices de correção e juros de mora 

pertinentes, assim como abatidos os valores depositados pelo executado 

nos autos, motivo pelo qual HOMOLOGO os cálculos apresentados à 

fl.115 para que surta os jurídicos e legais efeitos.

3. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido do exequente formulado às fls.118, 

porquanto que o saldo remanescente perfaz a quantia de R$1.799,21 e 

não o importe de R$3.007,60, conforme pretende o credor.

4. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar pelos atos 

expropriatórios voltados à satisfação do débito, sob pena de extinção.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287638 Nr: 11623-42.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenildo Vilas Boas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivam Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Jessyka de Freitas Camargo - OAB:21776-mt, 

Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:22768/MT

 15. É O RELATÓRIO. DECIDO.

16. De plano, INDEFIRO a arguição preliminar de carência da ação, 

porquanto que a narrativa dos fatos, na forma exposta na petição inicial, 

se trata da perspectiva autoral sobre o evento danoso, sendo possível a 

compreensão lógica das assertivas propostas na peça de ingresso.

 17. Desta forma, por ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

18. FIXO como pontos controvertidos a responsabilidade civil do requerido 

pelos danos decorrentes do acidentes de trânsito ocorrido em 20/04/2018, 

a ser comprovado pelo autor, na forma do art.373, I, do CPC, bem como a 

excludente de ilicitude, caracterizada pela culpa exclusiva do requerente 

para o evento danoso, a ser demonstrada pelo réu, consoante disposto no 

art.373, II, do CPC.

19. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se 

sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

20. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261533 Nr: 13946-54.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:MT/24.321/O, Leonardo Almeida Edelbluth - 

OAB:23177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13239-A

 DISPOSITIVO

1. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial.

2. INDEFIRO o pedido de litigância de má-fé formulado pelo Banco 

Requerido.

3. CONDENO a parte Autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, 

com fundamento no art.86 , parágrafo único, CPC/2015. Considerando que 
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a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (fl.46), 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263019 Nr: 14892-26.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A-MT

 DISPOSITIVO

1. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e, por conseguinte:

? RECONHEÇO a NULIDADE do contrato de empréstimo n. 

0014286541920141003 e DECLARO a inexistência do débito de 

R$3.722,67 (três mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete 

centavos);

 ? CONDENO a Requerida a restituir, de forma simples, os valores 

indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte Autora, 

com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação 

(17/05/2018) e correção monetária a partir da data de cada desembolso, 

compensando-se o crédito bancário concedido à Demandante, de forma a 

abater o valor de R$3.722,67 (três mil setecentos e vinte e dois reais e 

sessenta e sete centavos), que também deverá ser corrigido 

monetariamente desde a sua concessão (06/09/2013) e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (17/05/2018, art.405, do 

CC), pelo INPC (Lei nº 6.899/81).

? CONDENO a Requerida no pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte 

Autora AUGUSTO WEREHITE, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a 

contar da citação (17/05/2018) e correção monetária a partir da 

publicação desta sentença, pelo INPC.

? INDEFIRO o pedido de condenação da parte Autora em litigância de 

má-fé, tendo em vista a procedência da ação.

2. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Ré no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.

3. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223165 Nr: 4783-84.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justo Xavier Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 DISPOSITIVO:

1. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial.

2. CONDENO a parte requerente no pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, 

com fundamento no art. 85, §2º, CPC.

3. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita 

(fl.54), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente 

poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da 

requerente (art. 98, §3º, CPC).

4. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 328289 Nr: 1965-23.2020.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzenir da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT, José Carlos 

Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, por não ter sido demonstrado elementos que evidenciem os 

danos de difícil reparação e a probabilidade do direito, indefiro a tutela de 

urgência perseguida.Por fim, quanto ao pedido do benefício da justiça 

gratuita, reputo não haver elementos ou documentos capazes de 

fundamentar o seu deferimento.Assim, nos termos do artigo 99, §2º, 

combinado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, 

oportunizo à autora emendar a inicial trazendo novos elementos de 

convicção ou pagamento as custas iniciais, as quais, desde já, defere-se 

o parcelamento, art. 98, §6º, CPC), em seis vezes mensais.Intimem-se a 

parte autora da decisão.Cite-se a parte contrária, apenas se as custas 

forem recolhidas, caso contrário, ultrapassado o prazo de quinze dias, 

voltem-me concluso. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 269008 Nr: 309-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Silvia Pereira Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR VERISSIMO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Vistos.

Trata-se de queixa-crime oferecida por Silvia Pereira Valadão em face do 

querelado Vilmar Veríssimo da Silva Júnior, em que lhe são imputados os 

delitos de difamação, injuria, constrangimento ilegal e ameaça.

 O Ministério Público manifestou às fls. 85/86 pela declaração de extinção 

de punibilidade ante a ocorrência do perdão da ofendida em relação aos 

delitos de difamação e injuria, bem como o arquivamento em relação ao 

crime de ameaça ante a ausência de materialidade delitiva.

 Decido.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que os delitos de difamação e 

injuria são de ação penal privada.

Nota-se às fls. 84 que a vítima e o acusado realizaram acordo, ocasião em 

que a querelante pugnou pela extinção do processo.

Assim, considerando que houve perdão nos autos, com fulcro no artigo 

105 do Código Penal, julgo extinta a punibilidade do querelado Vilmar 

Veríssimo da Silva Júnior em relação aos crimes de difamação e injuria.

Finalmente, acolho a manifestação do Ministério Público relativamente ao 

crime de ameaça e determino o arquivamento, ressalvada a possibilidade 

de desarquivamento, nos termos do Código de Processo Penal.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a secretaria as 

baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 
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arquivando-se os autos.

P.R.I.C.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LOURENÇO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001766-52.2018.8.11.0004 

Requerente: WILMAR ALVES PEREIRA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: HERBERT DE SOUZA PENZE - MT0022475A, DOUGLAS 

CARVALHO DE QUEIROZ - MT26488/O-O Requerido: JOSÉ LOURENÇO 

PEREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO 

- MT5880-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 13 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSANIA NUNES BELEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 19/2/2020 às 12:20(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 27286413)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVA BUENO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/08/2019, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS TAVARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1- A parte autora declarou não possuir condições financeiras para ofertar 

a demanda, contudo, não pode escapulir da apreensão deste magistrado, 

que a mesma não apresentou seu comprovante de renda para robustecer 

a arguição de que não possui condições de arcar com as custas judiciais 

e honorários advocatícios, inferindo-se, assim, a existência de indícios 

contrários às declarações de pobreza. Afora isto, optou por ingressar 

com a demanda sendo representado por patrono constituído, ao invés de 

buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes 

mesmo de ingressar com as demandas procede à análise das condições 

econômicas das partes. Deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 

1.060/1950, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita 2- Ademais, a 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 3- Deste modo, determino que seja a 

parte requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 4- Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 5- Expeça-se o 

necessário. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGAPI ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO OAB - MT13161-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS DESPACHO Processo: 

1001537-58.2019.8.11.0004. REQUERENTE: AGAPI ELIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. Tendo 

em vista que as CDA's são oriundas do Estado de Mato Grosso, mister 

sua intervenção nesta lide. Isto porque, eventual sentença de procedência 

nesta demanda implicaria a irradiação de efeitos na esfera de interesse do 

Ente Público. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, para apresentar defesa 

no prazo legal. Às providências. Intime-se. BARRA DO GARÇAS, 5 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS AFONSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAZZU AZE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002267-69.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:JONAS AFONSA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO RENATO RIBEIRO 

POLO PASSIVO: KAZZU AZE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 16/06/2020 Hora: 16:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO 85526088120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WORISTON BARROS DA CRUZ OAB - MT26106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE REGINA BERNARDINO SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

 

Consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, INTIMO a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o título executivo original 

junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente conferido 

e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002067-62.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1002067-62.2019.8.11.0004 

Requerente: CAROLINE BORGES DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O Requerido: BANCO 

BRADESCO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT11065-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 13 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000713-65.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WILLIAN 

ANDERSON LOPES DE QUINAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIN 

LEONEL VILELA, ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA POLO 

PASSIVO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 25/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-50.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000714-50.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WILLIAN 

ANDERSON LOPES DE QUINAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIN 

LEONEL VILELA, ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA POLO 

PASSIVO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 25/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

T GARCIA DE QUEIROZ EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA 97212326100 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001394-69.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:T GARCIA DE 

QUEIROZ EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON, FABIANO XAVIER DA SILVA POLO 

PASSIVO: GUILHERME HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA 97212326100 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/06/2020 

Hora: 16:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-35.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000715-35.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WILLIAN 

ANDERSON LOPES DE QUINAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIN 

LEONEL VILELA, ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA POLO 

PASSIVO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 25/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-49.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001654-49.2019.8.11.0004 

Requerente: LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 13 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-20.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANDERSON LOPES DE QUINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000716-20.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WILLIAN 

ANDERSON LOPES DE QUINAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIN 

LEONEL VILELA, ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA POLO 

PASSIVO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 25/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PINTO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001166-94.2019.8.11.0004 

Requerente: ALICE PINTO BARBOSA ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O, EDILZETE GOMES MORAIS 

DE ABREU - MT0015984A Requerido: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar 

o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 13 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1000850-52.2017.8.11.0004 

Requerente: NEIRI DA SILVA CAMILO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ROGER FERNANDES - MT8343-O Requerido: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - MT4676-O Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte Requerida para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Advertências: 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; BARRA DO GARÇAS, 13 de abril de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 
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veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000850-52.2017.8.11.0004 

Requerente: NEIRI DA SILVA CAMILO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ROGER FERNANDES - MT8343-O Requerido: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - MT4676-O Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA 

para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas 

Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 149,13, 

c u j a s  g u i a s  p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 13 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-88.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIELI BISPO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001244-88.2019.8.11.0004 

Requerente: ADIELI BISPO DE CARVALHO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - MT25030-O 

Requerido: BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 13 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013017-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON JHONY BRITES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 8013017-16.2016.8.11.0004 

Requerente: L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: ROSANA DA SILVA FREITAS - MT0020838A Requerido: 

WEVERTON JHONY BRITES DA SILVA Nos termos da legislação vigente, 

da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte Requerente/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Advertências: 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; BARRA DO GARÇAS, 13 de abril de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-34.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARY FERNANDES DE ARRUDA CAMPOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (TESTEMUNHA)

 

Autos nº 1000631-34.2020.8.11.0004 Polo Ativo: ARY FERNANDES DE 

ARRUDA CAMPOS Polo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação de Execução 

de Título Judicial, proposta por ARY FERNANDES DE ARRUDA CAMPOS 

onde este requer a intimação da requerida para cumprimento da 

condenação estipulada em sentença proferida no processo 

8011009-32.2017.8.11.0004, cuja tramitação deu-se neste Juizado. Pois 

bem, para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento das 

ações, devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação 

da providência requerida em juízo. No caso em tela, com o 

descumprimento da sentença transitada em julgado, competiria a parte 

autora requerer nos próprios autos o cumprimento da sentença, não 

sendo necessária a distribuição de outra demanda quando a parte autora 

poderia obter a satisfação da obrigação no processo já ajuizado, 

mormente quando o próprio Código de Processo Civil estabelece as 

diretrizes para obter o resultado e possível reparação de dano na 

demanda já em curso. Logo, a presente demanda não é necessária, 

tampouco útil à parte reclamante, posto que, já possui outra na qual pode 

obter o resultado prático equivalente. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO o indeferimento da inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso 

III, e 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO ARAUTOS DO EVANGELHO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000720-57.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VALDIR 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

BORGES ANDRADE POLO PASSIVO: ASSOCIACAO ARAUTOS DO 

EVANGELHO DO BRASIL e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 26/05/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REIS CONCEICAO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000721-42.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCELO REIS 

CONCEICAO CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

BORGES ANDRADE POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 26/05/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE MATOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001587-84.2019.8.11.0004 

Requerente: WILSON DE MATOS CARVALHO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT17912-O 

Requerido: POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E 

TELEGRAF ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUILHERME DE CASTRO 

BARCELLOS - RS56630-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-36.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE BARROS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000368-36.2019.8.11.0004 

Requerente: RAFAEL DE BARROS ASSIS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT17912-O 

Requerido: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMPLA COURIER EXPRESS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR NOGUEIRA REIS OAB - GO19166 (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001529-81.2019.8.11.0004 Promovente: AMPLA COURIER 

EXPRESS LTDA - ME Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise 

de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. O autor ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO 

TRIBUTÁRIO c/c DANO MORAL e MATERIAL, alegando que na data de 

12.04.2019 teve um caminhão apreendido sobre alegação de que o 

motorista não parou no Posto Fiscal para carimbar a nota fiscal. Afirma 

que havia passado pelo posto fiscal que se localizava na cidade de Pontal 

do Araguaia por não ter conhecimento que havia sido fechado, e estava 

se deslocando para o Posto Fiscal na saída de Barra do Garças-MT, 

quando foi abordado. Assim, afirma que não pode ser penalizado, visto 

que não tinha passado do local de carimbo. Em sua defesa, o ESTADO 

afirma que o autor não comprovou que a atuação do fisco ocorreu de 

forma eivada de vicio. Aduz que existe presunção de legitimidade na 

atuação da autoridade estadual, pugnando pela improcedência da inicial. 

Pois bem, verifica-se que na inicial o autor apresentou os fatos de forma 

sucinta, não informando o local de saída e de destino da carga, não 

informou a localização no momento da apreensão, o que de princípio 

demonstrou a tentativa do autor de omitir os detalhes da situação. Assim, 

analisando os documentos apresentados, foi verificado que o veículo tinha 

como destino a cidade de Primavera do Leste-MT, e de acordo com a 

alegação de que estava transitando entre o posto fiscal da cidade de 

Pontal do Araguaia e o posto da cidade de Barra do Garças, deveria a 

apreensão ocorrer dentro da cidade de Barra do Garças, principalmente 

na BR070 ou Ministro João Alberto, que é percurso entre a localidade 

indicada. No entanto, em analise ao auto de infração, verifica-se que o 

local da penalidade foi na Rodovia MT130 Primavera do Leste-MT, ou seja, 

o autor já tinha saído da cidade de Barra do Garças, não procedendo 

realmente com o carimbo no Posto Fiscal conforme determina o inciso XIV 
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do art. 17 da lei 7098 de 1998. Além desse fato, somados a fé pública do 

agente autuador, forçoso reconhecer a inexistência de vicio na 

apreensão. Desse modo, os pedidos iniciais devem ser julgados 

improcedentes. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA ÁVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARCIO CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001684-84.2019.8.11.0004 

Requerente: LINDOMARCIO CORREA DE OLIVEIRA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-69.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARA RADDAI GUNTHER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIOENAI DOS REIS SOUZA DE CAMPOS BARRETOS OAB - GO47100 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001588-69.2019.8.11.0004 

Requerente: LEONARA RADDAI GUNTHER DE CAMPOS ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: ELIOENAI DOS REIS SOUZA DE CAMPOS 

BARRETOS - GO47100 Requerido: PAGSEGURO INTERNET LTDA 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - 

RJ0062192A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação Processo n. 1002047-71.2019.8.11.0004 Requerente: DANIEL 

DE OLIVEIRA COSTA ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: MARCOS 

AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - MT0017066A Requerido: ESTADO 

DE MATO GROSSO Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA TAVARES VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000592-71.2019.8.11.0004 

Requerente: IVANA TAVARES VALADAO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: 

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA 

CASTRO - MT15104-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FEITOSA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1000207-26.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 13/02/2020. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril 

de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FEITOSA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000207-26.2019.8.11.0004 

Requerente: PAULO HENRIQUE FEITOSA ASSUNCAO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT21291-O Requerido: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em atendimento ao r. Despacho (id 30109946), IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de designar a audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 

27/05/2020 às 15:20 (horário de Mato Grosso). Nesta oportunidade, 

INTIMO as partes, por seu(s) procurador(es), para comparecer(em) na 

data aprazada. ADVERTÊNCIAS: 1) O requerido deverá comparecer, sob 

pena de revelia. 2) Caso o requerente não compareça, sua ausência 

implicará no arquivamento do feito, bem como condenação ao pagamento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-31.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE MELO GOIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1001403-31.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 2.548,05; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 13/02/2020. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril 

de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY FARIAS RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação Processo n. 1000279-13.2019.8.11.0004 Requerente: JOSINEY 

FARIAS RICARDO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR 

DE LIMA - MT12918-O Requerido: BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Requerente para manifestar 

acerca do comprovante de pagamento juntado nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDERSON BERNARDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000723-46.2019.8.11.0004 

Requerente: SANDERSON BERNARDES SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A 

Requerido: BANCO BRADESCO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

(Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e da Taxa Judiciária no 

valor de R$ 399,20 (Trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), 

c u j a s  g u i a s  p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 
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Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-88.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TOLENTINO DE CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação Processo n. 1000123-88.2020.8.11.0004 Requerente: 

TOLENTINO DE CARVALHO NETO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - GO47203 Requerido: ESTADO DE 

MATO GROSSO Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento 

nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Requerente para apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO SOUSA MARTINS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000723-12.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MAGNO SOUSA 

MARTINS VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO NUNES DE 

SOUSA FILHO POLO PASSIVO: MAGAZINE LUIZA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 26/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-26.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NUNES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1002535-26.2019.8.11.0004 

Requerente: FABIANA NUNES SIQUEIRA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - MT0021129A 

Requerido: VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA 

DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar 

o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PEREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1000028-92.2019.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 13/02/2020. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril 

de 2020. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS 

E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AVANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001261-27.2019.8.11.0004 

Requerente: MARCIA AVANCINI ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JUNIO 

CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O Requerido: ATACADAO S.A. 

e outros ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - SP0247319A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: CARLOS 

AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP0247319A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 200,00, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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DIRCEU INEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT18030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1000605-41.2017.8.11.0004 

Requerente: DIRCEU INEIA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: RUDINEI 

ADRIANO SPANHOLI - MT18030-O Requerido: R M CONSTRUCOES 

ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte Requerente/Exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Advertências: 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 

2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002186-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VILARINHO MELO (EXEQUENTE)

RAYNARA LUANNA DA SILVA (EXEQUENTE)

LAURA RYSSA COELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA OAB - MT20279/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CÉSAR S SILVEIRA (EXECUTADO)

NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA (EXECUTADO)

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES OAB - MT22768/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1002186-57.2018.8.11.0004 

Requerente: RAYNARA LUANNA DA SILVA e outros (2) ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - 

MT20279/O ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: JOSE EDUARDO 

RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - MT20279/O ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - 

MT20279/O Requerido: PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME e outros (2) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - 

MT22768/O ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAICOM PEDRO DUARTE 

DE MORAES - MT22768/O ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: MAICOM 

PEDRO DUARTE DE MORAES - MT22768/O Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 6.118,62 (Seis mil, cento e dezoito reais e sessenta 

e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total, além da realização de penhora de 

bens, conforme Art. 523, §1º do CPC. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 

2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-75.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MIRIAN GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO COSTA OAB - MT27022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVALDO PEREIRA CARDOSO OAB - GO0018128A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002092-75.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:EVA MARIA DE 

SOUZA DOS SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ROBERTO COSTA POLO PASSIVO: MATRIZ TRANSPORTES LTDA 

- ME ADVOGADO: SIVALDO PEREIRA CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 26/05/2020 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002749-17.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NUBIA DA CONCEICAO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e ainda a 

taxa judiciária (a ser calculada no site). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000656-47.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:TAYNA MARIA 

DE SOUSA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONICA LARISSE 

ALVES ARAUJO POLO PASSIVO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 16/06/2020 

Hora: 17:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011228-45.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA OZORES MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA 

MELO PROCESSO n. 8011228-45.2017.8.11.0004 Valor da causa: R$ 

381,85 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LIBIA SAADEH RAJIH 

BADAIWI Endereço: Rua MAURI CALICUTI DOS SANTOS, 278, MARIA 

LUCIA, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ROSA MARIA OZORES MOREIRA DO NASCIMENTO Endereço: Rua 

BRILHANTE, 1754, BAIRRO NOVA BARRA SUL, BARRA DO GARÇAS - MT 

- CEP: 78600-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, oportunidade em que deverá indicar a conta 

bancária para transferência do numerário vinculado aos autos. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. BARRA DO GARÇAS, 

14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) HEVERTON LOPES REZENDE 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOAO CAMARGO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROMEIRO MIRANDA OAB - MT25228/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000730-38.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:DOMINGOS 

JOAO CAMARGO ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RAFAEL ROMEIRO MIRANDA POLO PASSIVO: Banco OLÉ 

CONSIGNADO e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 26/05/2020 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA JORDANNA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 11/06/2019 Hora: 15:00/HORÁRIO DE MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-77.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA JORDANNA AMARAL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão de 

Trânsito em Julgado e Custas Processo n. 1000902-77.2019.8.11.0004 

Requerente: RAFAELLA JORDANNA AMARAL FERREIRA ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O 

Requerido: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO DO(A) 
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REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A 

Certifico que a Sentença (ID 22896337) transitou em julgado. BARRA DO 

GARÇAS, 14 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) HEVERTON 

LOPES REZENDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO PORTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Providências da parte Processo n. 1001886-61.2019.8.11.0004 

Requerente: NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JIMMY COSTA NASCIMENTO - MT18676/O Requerido: 

ALESSANDRO RIBEIRO PORTO Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: Intimar a parte Requerente/Exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Advertências: 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 (Assinado 

eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-73.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS MENDES DOURADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista o deferimento do benefício da justiça gratuita na decisão 

de ID nº 19975006, DEFIRO a suspensão da exigibilidade do pagamento 

das custas judiciais, enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de 

fazê-lo, limitando-se ao prazo prescricional e ORDENO a secretaria para 

proceder o arquivamento dos autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001273-41.2019.8.11.0004 

Requerente: ANIBAL PEREIRA DE SA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - MT0019113A Requerido: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos 

do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

14 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRE AMORIM DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000616-02.2019.8.11.0004 

Requerente: ALEXSANDRE AMORIM DOS SANTOS ROSA ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A 

Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 

05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 

413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser 

o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL FREITAS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1001722-96.2019.8.11.0004 

Requerente: RONIEL FREITAS BRITO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC 

e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 14 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012444-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HADINGTON HORBYLON CASTRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8012444-75.2016.8.11.0004. REQUERENTE: JOAO BOSCO PEREIRA, JOSE 

FRANCISCO RAMOS REQUERIDO: HADINGTON HORBYLON CASTRO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se a sua análise. A regra do art. 3º, I da Lei n.º 9099/95 é expressa 

no sentido da impossibilidade de tramitar pelo rito da lei dos Juizados 

Especiais, quando o objeto seja superior a 40 salários-mínimos. Assim, a 

extinção deste processo sem a resolução de seu mérito é a medida a ser 

imposta. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

EXTINGO o presente processo sem a resolução de seu mérito, à luz do 

art. 51, IV, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

BARRA DO GARÇAS, 2 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012140-13.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMAR ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Está-se diante de embargos de declaração com efeitos infringentes 

ofertados contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à 

parte embargada/requerida, tendo como argumentação central a omissão 

em apreciar pedido de impugnação aos benefícios da justiça gratuita 

anteriormente aviado pela parte embargante/requerente. O 

embargado/requerido manifestou-se pugnando pela rejeição dos 

embargos em apreço, todavia razão não lhe assiste, pois nos termos do 

artigo 48 e 49 da Lei 9.099/1995 é plenamente viável o uso desta 

ferramenta processual nas hipóteses em que a decisão contenha 

omissão, obscuridade ou contradição (Artigo 1.022 do CPC), não havendo 

como se negar que a decisão concessiva dos benefícios da justiça 

gratuita passou ao largo da impugnação supramencionada, eis porque 

CONHEÇO do presente “recurso”, passando doravante a verificar a 

omissão em comento. Em que pese as aduções da embargante/requerente 

sobre a não comprovação de hipossuficiência por parte do 

embargado/requerido, calha destacar que além das suas aduções não 

encartou qualquer prova documental robustecendo suas assertivas, 

embora tenha mencionado anexos à peça, ao passo que a presunção 

legal ampara o embargado/requerido, nos termos do artigo 99, § 3º, do 

CPC, de tal sorte que aquela não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 

Isto posto, sem atribuir efeito modificativo ao conteúdo e reflexos 

processuais da decisão objeto dos embargos, atribuo-lhe natureza 

integrativa-retificadora APENAS E TÃO SOMENTE PARA RECHAÇAR a 

impugnação aos benefícios da justiça gratuita, passando os fundamentos 

desta decisão a compor as motivações da que concedeu tal benesse em 

prol do embargado/requerido. Afora isto, ordeno a concretização da 

decisão que albergou o recurso inominado apresentado pelo 

embargado/requerido, remetendo os autos à instância superior após o 

aporte das contrarrazões ou o transcurso do lapso temporal para tanto. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca 

Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-79.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000725-79.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ROSIMAR 

VICENTE MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005811-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. P. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar a 

parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça ID. 
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26229438 Cáceres, 14 de abril de 2020. JACKLINE MARCIA DIAS TINGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005408-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINA DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

INSCRIÇÃO E ANOTAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) Alethea Assunção Santos NÚMERO DO PROCESSO: 

1005408-90.2019.8.11.0006 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO (58) REQUERIDO(A): 

REQUERIDO: MAURICIO FERREIRA DE MAGALHAES, PORTADOR DO RG 

Nº 2022430-3 SSP/MT E CPF Nº 085.387.002-00, RESIDENTE E 

DOMICILIADO NA ESTRADA SADIA II, S/Nº, LOTE 322, 5º LINHÃO À 

DIREITA, CÁCERES-MT, CEP: 78200-000. CURADOR(A): REQUERENTE: 

ZEFERINA DA SILVA MAGALHAES, BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA 

DO RG Nº 248.822 SSP/RO E CPF Nº 349.558.102-25, RESIDENTE E 

DOMICILIADO NA ESTRADA SADIA II, S/Nº, LOTE 322, 5º LINHÃO À 

DIREITA, CÁCERES-MT, CEP: 78200-000. JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: 

ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS DATA DA SENTENÇA: 27/11/2019 DATA 

DO TRÂNSITO EM JULGADO: 29/112019 IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO E 

OUTROS DADOS: CERTIDÃO DE CASAMENTO, LIVRO, B1, FLS. 61, 

TERMO 61, ESPIGÃO DO OESTE-RO FINALIDADE: EFETUAR, o(a) 

Senhor(a) Oficial(a) do Cartório do Registro Civil desta Comarca, ou quem 

suas vezes fizer, a devida INSCRIÇÃO e ANOTAÇÃO à margem do 

assento de nascimento/casamento, fazendo constar a INTERDIÇÃO da 

pessoa a acima identificada, bem como a nomeação de seu(sua) 

curador(a) supra qualificado(a). Após, encaminhar a este Juízo cópia da 

certidão de nascimento devidamente averbada. Cáceres - MT, 29 de 

novembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006854-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DUTRA ATALA (EXECUTADO)

J DUTRA ATALA - ME (EXECUTADO)

 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007018-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007018-64.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROSINEY BORGES DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. O comprovante juntado ao Id. 24284798 está 

ilegível, razão pela qual, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostar nos autos o comprovante legível de pagamento 

do boleto, sob pena de extinção. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006872-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

EVA DE FATIMA GUIMARAES (AUTOR(A))

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove nos autos o pagamento da primeira parcela, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007597-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CORTELA (EXEQUENTE)

EDNEI NARDONI (EXEQUENTE)

DENISE DA COSTA BOAMORTE CORTELA (EXEQUENTE)

ANA BEATRIZ BOAMORTE CORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007597-12.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

NIVALDO CORTELA, DENISE DA COSTA BOAMORTE CORTELA, ANA 

BEATRIZ BOAMORTE CORTELA, EDNEI NARDONI EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se 

de liquidação de sentença proposto por NIVALDO CORTELA, DENISE 

COSTA CORTELA, ANA BEATRIZ BOA MORTE CORTELA e EDINEI 

NARDONI, contra YMPACTUS COMERCIAL LTDA, partes qualificadas nos 

autos. 2. Recebida a inicial como liquidação pelo procedimento comum, 

determinou-se a citação da parte requerida (Id. 11292818). 3. Citada, a 

requerida permaneceu inerte. 4. A parte requerente apresentou pedido de 

homologação do cálculo apresentado (id. 16972496). 5. Pois bem. 6. 

Primeiro, saliento que não é o caso de homologação de cálculo, tendo em 

vista que sequer há pronunciamento que pôs fim à fase de liquidação de 

sentença. 7. Lado outro, chamo o feito à ordem. 8. Denoto a necessidade 

da parte requerente Ednei Nardoni em comprovar, ao menos minimamente, 

seu vínculo com a ré, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

NÃO APLICAÇÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA EMENDAR A INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA 

CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. Verificada a desídia da parte 

autora da ação que, mesmo intimada, reiterada e negligentemente deixou 

de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a 

decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução 

de mérito.” (N.U 1003216-55.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 
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Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– FUNGIBILIDADE RECURSAL – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO 

CRÉDITO DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – 

RECORRIDO REVEL – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O atual Código de Ritos dispõe no 

parágrafo único do artigo 1.015 que também caberá Agravo de 

Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença. A regra geral da Teoria dos atos probatórios é no 

sentido de que ao autor compete comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, ao passo que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o 

artigo 373, I e II, do CPC. Portanto, em regra, a distribuição do ônus da 

prova é estática. Com efeito, a exegese da norma conduz o Julgador a 

adotar medida diversa da regra geral quando ficar evidente a dificuldade 

de qualquer das partes em se desincumbir do ônus probandi. Ou seja, na 

hipótese de ficar demonstrada a dificuldade técnica na obtenção da prova 

por parte do autor comparada à facilidade da empresa ré em produzi-la, é 

cabível a inversão do ônus probatório. Na hipótese, a Recorrente juntou os 

comprovantes de depósito que, a priori, indicam os valores investidos no 

grupo Telexfree, o que confere verossimilhança às alegações da 

Agravante. Diante de tais documentos, depreende-se que há indícios de 

provas acerca da relação entre as partes, o que torna viável considerar 

que o ônus probatório deve ser invertido. Entretanto, em observância ao 

princípio da celeridade processual e ao da primazia da decisão de mérito, 

considerando que a Julgadora de primeiro grau adotou todas as 

providências necessárias para instruir o feito, buscando a intimação das 

partes, sobretudo da Agravada, que, devidamente citada, deixou de 

manifestar no processo, reconhecer, por si só, a aplicação da inversão do 

ônus da prova nesse caso, constituiria medida em nenhum efeito.Assim, o 

caso comporta reconhecer e aplicar os efeitos da revelia, de modo que ao 

sopesar a situação fático-probatória constante dos autos e a presunção 

de veracidade dos fatos narrados, advindas da condição de revel imposta 

à empresa Agravada, reverter a decisão invectivada é medida que se 

impõe.” (N.U 1001789-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) 

(grifei). 9. Portanto, considerando que a parte autora Edinei Nardoni deixou 

de acostar comprovantes mínimos do valor investido no Grupo Telexfree, 

vez que juntou apenas boletos sem qualquer comprovante de pagamento 

(Id. 10967623), INTIME-O para acostar documentos comprovatórios no, 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 10. Em caso de decurso 

do prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos conclusos. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002936-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCLEDES CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002936-53.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALCLEDES CAMPOS DA SILVA REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

1. Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, proposta por 

ALCLEDES CAMPOS DA SILVA, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos. 2. O feito tramitou 

regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do latente 

ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que apesar da 

tentativa de intimação do requerente, esta restou infrutífera, conforme é 

visto em ID. 26270895, o que demonstra ter mudado de endereço sem 

comunicar este juízo, o que implica abandono da ação, conduta esta que 

permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, adequado e/ou 

necessário. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. Mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), destarte, não mais sendo útil, adequada e 

necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 4. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

267 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 6. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. 7. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. 8. Ademais, considerando a certidão em ID. 30924063, REVOGO 

integralmente a sentença retro lançada por se tratar de mero erro material. 

9. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROSA & BAPTISTA LTDA -ME - ME (EXECUTADO)

CARLA ANDREA GALONI PEDROSA (EXECUTADO)

WAYNER SUPPO PEDROSA (EXECUTADO)

JAMES ROGERIO BAPTISTA (EXECUTADO)

DENIZE RENATA GALONI BAPTISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE AUTORA, COM A FINALIDADE DE QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, REALIZE O PREPARO DA CP A SER EXPEDIDA A COMARCA DE 

JALES/SP, SOB PENA DE EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004575-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO BATISTA LEITE (EXECUTADO)

SANDRO BATISTA LEITE - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, COM A FINALIDADE QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

VISANDO A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005480-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE FATIMA GUIMARAES (EXECUTADO)

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001937-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONES BENEVIDES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001937-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RONES 

BENEVIDES DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO. Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito proposta por RONES BENEVIDES DA SILVA, em desfavor de 

BANCO PANAMERICANO S.A, ambos qualificados nos autos. 2. A decisão 

do id. 19755650 foi determinada a emenda a inicial para a parte requerente 

comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Intimada para manifestar nos 

autos, o requerente manteve-se inerte (id. 20444448). 4. Vieram os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC/2015, “se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir 

Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao autor para 

emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, 

voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho adequado, de 

deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe 

fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. 

Porém, verifica-se que a parte autora, devidamente intimada, não cumpriu 

a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no 

caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 

do CPC/2015, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre 

Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual 

corresponde ao §1º do artigo 485, CPC/2015, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Esse o pensamento jurisprudencial pátrio, a 

saber: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO 

DESPROVIDO. - Adotadas as razões declinadas na decisão agravada. - 

Cabe ao magistrado, no exercício de seu poder discricionário, ordenar as 

providências que assegurem a eficácia da prestação jurisdicional, sendo 

dever da parte cumprir as ordens judiciais. - É desnecessária a intimação 

pessoal da parte quando se tratar de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial. A regra inserta no § 1º, do art. 267, do 

CPC, não se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC. - 

Agravo legal a que se nega provimento.” (TRF-3 - AC: 12128 SP 

0012128-93.2009.4.03.6183, Relator: JUIZ CONVOCADO HELIO 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2012, SÉTIMA TURMA) 11. Diante 

do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO EXTINTA 

a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. 13. Sem custas e honorários. 14. Após o transito em 

julgado, ao arquivo. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002279-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002279-77.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: REGINALDO DA CRUZ OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A SENTENÇA DE EXTINÇÃO. Vistos. 1. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito proposta por REGINALDO DA CRUZ OLIVEIRA, em 

desfavor de BANCO BMG, ambos qualificados nos autos. 2. A decisão do 

id. 19756944 foi determinada a emenda a inicial para a parte requerente 

comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Intimada para manifestar nos 

autos, o requerente manteve-se inerte (id. 20444642). 4. Vieram os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC/2015, “se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir 

Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao autor para 

emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, 

voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho adequado, de 

deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe 

fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. 

Porém, verifica-se que a parte autora, devidamente intimada, não cumpriu 

a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no 

caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 

do CPC/2015, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre 

Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual 

corresponde ao §1º do artigo 485, CPC/2015, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Esse o pensamento jurisprudencial pátrio, a 

saber: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO 

DESPROVIDO. - Adotadas as razões declinadas na decisão agravada. - 

Cabe ao magistrado, no exercício de seu poder discricionário, ordenar as 

providências que assegurem a eficácia da prestação jurisdicional, sendo 

dever da parte cumprir as ordens judiciais. - É desnecessária a intimação 

pessoal da parte quando se tratar de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial. A regra inserta no § 1º, do art. 267, do 

CPC, não se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC. - 

Agravo legal a que se nega provimento.” (TRF-3 - AC: 12128 SP 

0012128-93.2009.4.03.6183, Relator: JUIZ CONVOCADO HELIO 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2012, SÉTIMA TURMA) 11. Diante 

do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO EXTINTA 

a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. 13. Sem custas e honorários. 14. Após o transito em 

julgado, ao arquivo. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001413-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISEBEL PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001413-06.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

GEISEBEL PEREIRA DE OLIVEIRA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. Visando ao saneamento do 

feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 
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possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003361-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  E let rônico n . 

1003361-46.2019.8.11.0006. Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para saneamento ou, se for o caso, sentença. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005595-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RUBIA DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005595-69.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANA RUBIA DA SILVA GARCIA REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se de liquidação de sentença proposto por 

ANA RUBIA DA SILVA GARCIA, contra YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

partes qualificadas nos autos. 2. Recebida a inicial como liquidação pelo 

procedimento comum, determinou-se a exibição de documentos pela 

requerida (Id. 10631131). 3. Citada, a requerida permaneceu inerte. 4. A 

parte requerente apresentou pedido de reiteração de ofíco para o juízo da 

Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, a fim de que informe 

se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários 

e, em caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora, bem como requereu o 

depoimento pessoal da requerente e oitiva de testemunhas (Id. 21864685). 

5. Pois bem. 6. Primeiro, saliento que não é o caso de expedição de carta 

precatória para o juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC, tendo em vista que sequer há pronunciamento que pôs fim à 

fase de liquidação de sentença. 7. Lado outro, chamo o feito à ordem. 8. 

Denoto a necessidade da parte requerente em comprovar, ao menos 

minimamente, seu vínculo com a ré, nos termos da jurisprudência do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

NÃO APLICAÇÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA EMENDAR A INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA 

CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. Verificada a desídia da parte 

autora da ação que, mesmo intimada, reiterada e negligentemente deixou 

de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a 

decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução 

de mérito.” (N.U 1003216-55.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– FUNGIBILIDADE RECURSAL – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO 

CRÉDITO DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – 

RECORRIDO REVEL – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O atual Código de Ritos dispõe no 

parágrafo único do artigo 1.015 que também caberá Agravo de 

Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença. A regra geral da Teoria dos atos probatórios é no 

sentido de que ao autor compete comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, ao passo que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o 

artigo 373, I e II, do CPC. Portanto, em regra, a distribuição do ônus da 

prova é estática. Com efeito, a exegese da norma conduz o Julgador a 

adotar medida diversa da regra geral quando ficar evidente a dificuldade 

de qualquer das partes em se desincumbir do ônus probandi. Ou seja, na 

hipótese de ficar demonstrada a dificuldade técnica na obtenção da prova 

por parte do autor comparada à facilidade da empresa ré em produzi-la, é 

cabível a inversão do ônus probatório. Na hipótese, a Recorrente juntou os 

comprovantes de depósito que, a priori, indicam os valores investidos no 

grupo Telexfree, o que confere verossimilhança às alegações da 

Agravante. Diante de tais documentos, depreende-se que há indícios de 

provas acerca da relação entre as partes, o que torna viável considerar 

que o ônus probatório deve ser invertido. Entretanto, em observância ao 

princípio da celeridade processual e ao da primazia da decisão de mérito, 

considerando que a Julgadora de primeiro grau adotou todas as 

providências necessárias para instruir o feito, buscando a intimação das 

partes, sobretudo da Agravada, que, devidamente citada, deixou de 

manifestar no processo, reconhecer, por si só, a aplicação da inversão do 

ônus da prova nesse caso, constituiria medida em nenhum efeito.Assim, o 

caso comporta reconhecer e aplicar os efeitos da revelia, de modo que ao 

sopesar a situação fático-probatória constante dos autos e a presunção 

de veracidade dos fatos narrados, advindas da condição de revel imposta 

à empresa Agravada, reverter a decisão invectivada é medida que se 
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impõe.” (N.U 1001789-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) 

(grifei). 9. Portanto, considerando que a parte autora deixou de acostar 

comprovantes mínimos do valor investido no Grupo Telexfree, INTIME-A 

para acostar documentos comprovatórios no, prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. 10. Em caso de decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE 

e voltem os autos conclusos. 11. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1007019-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007019-49.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: GERALDINO ALVES DE ABREU REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se de Ação de 

Exibição de Documento proposto por GERALDINO ALVES DE ABREU, 

contra YMPACTUS COMERCIAL LTDA, partes qualificadas nos autos. 2. 

Recebida a inicial, determinou-se a exibição de documentos pela parte 

requerida (Id. 10623810). 3. Citada, a requerida permaneceu inerte. 4. A 

parte requerente apresentou pedido de decretação de revelia e julgamento 

antecipado da lide (Id. 26019300). 5. Pois bem, chamo o feito à ordem. 6. 

Denoto a necessidade da parte requerente em comprovar, ao menos 

minimamente, seu vínculo com a ré, nos termos da jurisprudência do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

NÃO APLICAÇÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA EMENDAR A INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA 

CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. Verificada a desídia da parte 

autora da ação que, mesmo intimada, reiterada e negligentemente deixou 

de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a 

decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução 

de mérito.” (N.U 1003216-55.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– FUNGIBILIDADE RECURSAL – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO 

CRÉDITO DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – 

RECORRIDO REVEL – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O atual Código de Ritos dispõe no 

parágrafo único do artigo 1.015 que também caberá Agravo de 

Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença. A regra geral da Teoria dos atos probatórios é no 

sentido de que ao autor compete comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, ao passo que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o 

artigo 373, I e II, do CPC. Portanto, em regra, a distribuição do ônus da 

prova é estática. Com efeito, a exegese da norma conduz o Julgador a 

adotar medida diversa da regra geral quando ficar evidente a dificuldade 

de qualquer das partes em se desincumbir do ônus probandi. Ou seja, na 

hipótese de ficar demonstrada a dificuldade técnica na obtenção da prova 

por parte do autor comparada à facilidade da empresa ré em produzi-la, é 

cabível a inversão do ônus probatório. Na hipótese, a Recorrente juntou os 

comprovantes de depósito que, a priori, indicam os valores investidos no 

grupo Telexfree, o que confere verossimilhança às alegações da 

Agravante. Diante de tais documentos, depreende-se que há indícios de 

provas acerca da relação entre as partes, o que torna viável considerar 

que o ônus probatório deve ser invertido. Entretanto, em observância ao 

princípio da celeridade processual e ao da primazia da decisão de mérito, 

considerando que a Julgadora de primeiro grau adotou todas as 

providências necessárias para instruir o feito, buscando a intimação das 

partes, sobretudo da Agravada, que, devidamente citada, deixou de 

manifestar no processo, reconhecer, por si só, a aplicação da inversão do 

ônus da prova nesse caso, constituiria medida em nenhum efeito.Assim, o 

caso comporta reconhecer e aplicar os efeitos da revelia, de modo que ao 

sopesar a situação fático-probatória constante dos autos e a presunção 

de veracidade dos fatos narrados, advindas da condição de revel imposta 

à empresa Agravada, reverter a decisão invectivada é medida que se 

impõe.” (N.U 1001789-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) 

(grifei). 7. Portanto, considerando que a parte autora deixou de acostar 

comprovantes mínimos do valor investido no Grupo Telexfree, INTIME-A 

para acostar documentos comprovatórios no, prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. 8. Em caso de decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e 

voltem os autos conclusos. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004887-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS BELISARIO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004887-19.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JONATAS BELISARIO SANTIAGO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se de Ação de 

Exibição de Documento proposto por JONATAS BELISÁRIO SANTIAGO, 

contra YMPACTUS COMERCIAL LTDA, partes qualificadas nos autos. 2. 

Recebida a inicial como liquidação pelo procedimento comum, 

determinou-se a exibição de documentos pela parte requerida (Id. 

10631129). 3. Citada, a requerida permaneceu inerte. 4. A parte 

requerente apresentou pedido de decretação de revelia e julgamento 

antecipado da lide (Id. 12706720). 5. Pois bem, chamo o feito à ordem. 6. 

Denoto a necessidade da parte requerente em comprovar, ao menos 

minimamente, seu vínculo com a ré, nos termos da jurisprudência do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

NÃO APLICAÇÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA EMENDAR A INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA 

CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. Verificada a desídia da parte 

autora da ação que, mesmo intimada, reiterada e negligentemente deixou 
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de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a 

decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução 

de mérito.” (N.U 1003216-55.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– FUNGIBILIDADE RECURSAL – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO 

CRÉDITO DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – 

RECORRIDO REVEL – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O atual Código de Ritos dispõe no 

parágrafo único do artigo 1.015 que também caberá Agravo de 

Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença. A regra geral da Teoria dos atos probatórios é no 

sentido de que ao autor compete comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, ao passo que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o 

artigo 373, I e II, do CPC. Portanto, em regra, a distribuição do ônus da 

prova é estática. Com efeito, a exegese da norma conduz o Julgador a 

adotar medida diversa da regra geral quando ficar evidente a dificuldade 

de qualquer das partes em se desincumbir do ônus probandi. Ou seja, na 

hipótese de ficar demonstrada a dificuldade técnica na obtenção da prova 

por parte do autor comparada à facilidade da empresa ré em produzi-la, é 

cabível a inversão do ônus probatório. Na hipótese, a Recorrente juntou os 

comprovantes de depósito que, a priori, indicam os valores investidos no 

grupo Telexfree, o que confere verossimilhança às alegações da 

Agravante. Diante de tais documentos, depreende-se que há indícios de 

provas acerca da relação entre as partes, o que torna viável considerar 

que o ônus probatório deve ser invertido. Entretanto, em observância ao 

princípio da celeridade processual e ao da primazia da decisão de mérito, 

considerando que a Julgadora de primeiro grau adotou todas as 

providências necessárias para instruir o feito, buscando a intimação das 

partes, sobretudo da Agravada, que, devidamente citada, deixou de 

manifestar no processo, reconhecer, por si só, a aplicação da inversão do 

ônus da prova nesse caso, constituiria medida em nenhum efeito.Assim, o 

caso comporta reconhecer e aplicar os efeitos da revelia, de modo que ao 

sopesar a situação fático-probatória constante dos autos e a presunção 

de veracidade dos fatos narrados, advindas da condição de revel imposta 

à empresa Agravada, reverter a decisão invectivada é medida que se 

impõe.” (N.U 1001789-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) 

(grifei). 7. Portanto, considerando que a parte autora deixou de acostar 

comprovantes mínimos do valor investido no Grupo Telexfree, INTIME-A 

para acostar documentos comprovatórios no, prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. 8. Em caso de decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e 

voltem os autos conclusos. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005206-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIDIO DE SOUSA MANGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA OAB - MT23622/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005206-84.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: DULCIDIO DE SOUSA MANGUEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se 

de liquidação de sentença proposto por DULCIDIO DE SOUSA 

MANGUEIRA, contra YMPACTUS COMERCIAL LTDA, partes qualificadas 

nos autos. 2. Recebida a inicial como liquidação pelo procedimento comum, 

determinou-se a exibição de documentos pela requerida (Id. 10631127). 3. 

Citada, a requerida permaneceu inerte. 4. A parte requerente apresentou 

pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, o qual foi indeferido, conforme decisão de Id. 

14396041. 5. Pois bem. 6. Primeiro, saliento que não é o caso de 

expedição de novo ofício ao juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco/AC, tendo em vista que sequer há pronunciamento que pôs fim 

à fase de liquidação de sentença. 7. Lado outro, chamo o feito à ordem. 8. 

Denoto a necessidade da parte requerente em juntar aos autos os 

comprovantes de pagamentos legíveis, vez que aqueles acostados à 

inicial estão ilegíveis. No mais, deverá a parte requerente, informar se 

recuperou alguma parte do dinheiro investido, mediante declaração nos 

autos. 9. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte autora para acostar os 

comprovantes de pagamentos legíveis, bem como para juntar declaração 

de que não recuperou valor nenhum do investimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. 10. Em caso de decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos conclusos. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003393-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERLY ROBERTO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003393-51.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: HERLY ROBERTO MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se de liquidação 

de sentença proposto por HERLY ROBERTO MARTINS, contra YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, partes qualificadas nos autos. 2. Recebida a inicial 

como liquidação pelo procedimento comum, determinou-se a citação da 

requerida (Id. 22191683). 3. Citada, a requerida permaneceu inerte. 4. A 

parte requerente apresentou pedido de decretação de revelia e julgamento 

antecipado da lide (Id. 28594225). 5. Pois bem, chamo o feito à ordem. 6. 

Denoto a necessidade da parte requerente em comprovar, ao menos 

minimamente, seu vínculo com a ré, nos termos da jurisprudência do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

NÃO APLICAÇÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA EMENDAR A INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA 

CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. Verificada a desídia da parte 

autora da ação que, mesmo intimada, reiterada e negligentemente deixou 

de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a 

decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução 

de mérito.” (N.U 1003216-55.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– FUNGIBILIDADE RECURSAL – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO 

CRÉDITO DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – 

RECORRIDO REVEL – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O atual Código de Ritos dispõe no 

parágrafo único do artigo 1.015 que também caberá Agravo de 

Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença. A regra geral da Teoria dos atos probatórios é no 

sentido de que ao autor compete comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, ao passo que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o 
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artigo 373, I e II, do CPC. Portanto, em regra, a distribuição do ônus da 

prova é estática. Com efeito, a exegese da norma conduz o Julgador a 

adotar medida diversa da regra geral quando ficar evidente a dificuldade 

de qualquer das partes em se desincumbir do ônus probandi. Ou seja, na 

hipótese de ficar demonstrada a dificuldade técnica na obtenção da prova 

por parte do autor comparada à facilidade da empresa ré em produzi-la, é 

cabível a inversão do ônus probatório. Na hipótese, a Recorrente juntou os 

comprovantes de depósito que, a priori, indicam os valores investidos no 

grupo Telexfree, o que confere verossimilhança às alegações da 

Agravante. Diante de tais documentos, depreende-se que há indícios de 

provas acerca da relação entre as partes, o que torna viável considerar 

que o ônus probatório deve ser invertido. Entretanto, em observância ao 

princípio da celeridade processual e ao da primazia da decisão de mérito, 

considerando que a Julgadora de primeiro grau adotou todas as 

providências necessárias para instruir o feito, buscando a intimação das 

partes, sobretudo da Agravada, que, devidamente citada, deixou de 

manifestar no processo, reconhecer, por si só, a aplicação da inversão do 

ônus da prova nesse caso, constituiria medida em nenhum efeito.Assim, o 

caso comporta reconhecer e aplicar os efeitos da revelia, de modo que ao 

sopesar a situação fático-probatória constante dos autos e a presunção 

de veracidade dos fatos narrados, advindas da condição de revel imposta 

à empresa Agravada, reverter a decisão invectivada é medida que se 

impõe.” (N.U 1001789-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) 

(grifei). 7. Portanto, considerando que a parte autora deixou de acostar 

comprovantes mínimos do valor investido no Grupo Telexfree, INTIME-A 

para acostar documentos comprovatórios no, prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. 8. Em caso de decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e 

voltem os autos conclusos. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006639-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZILANDA ETIENE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REU)

JOSE PALMIRO DA SILVA ESPOLIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT2394-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006639-89.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

IZILANDA ETIENE DE SOUZA REU: JOSE PALMIRO DA SILVA ESPOLIO, 

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA Vistos. 1. Considerando que na ação de 

usucapião forma-se litisconsórcio passivo necessário entre o proprietário 

do imóvel e confinantes, a concordância com os termos da ação apenas 

pelo espólio requerido, não configura, por ora, a procedência da ação. 2. 

Assim sendo, CITEM-SE os confinantes, pessoalmente, conforme § 3º, do 

artigo 246, do CPC/2015 e, por edital, com o prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos (CPC, art. 

259, I). 3. Por via postal, INTIMEM-SE, para manifestar interesse na causa, 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e o Município, 

remetendo-lhes os documentos anexos à peça vestibular, especialmente 

as plantas e memoriais descritivos do imóvel usucapível. 4. OFICIE-SE ao 

ínclito Serviço Registral Imobiliário para registro lato sensu, a margem da 

matrícula, da presente ação judicial, conforme item 21 do inciso I do art. 

167 da LRP. Se registrado o imóvel em outra comarca, crível será abertura 

de nova matrícula no SRI local consoante nota doutrinária ao art. 170 da 

LRP pelo prof. Walter Ceneviva, para tanto, oficie-se como de praxe, 

incumbido à parte a quitação dos emolumentos de lei junto ao SRI local. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1007199-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007199-65.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDENIL DE AMORIM BENEVIDES REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Chamo o feito à ordem. 1. Trata-se de liquidação de sentença proposto por 

EDENIL DE AMORIM BENEVIDES, contra YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

partes qualificadas nos autos. 2. Recebida a inicial como liquidação pelo 

procedimento comum, determinou-se a exibição de documentos pela parte 

requerida (Id. 128084425). 3. Citada, a requerida permaneceu inerte. 4. A 

parte requerente apresentou pedido de decretação de revelia e julgamento 

antecipado da lide (Id. 195971133). 5. Pois bem, chamo o feito à ordem. 6. 

Denoto a necessidade da parte requerente em comprovar, ao menos 

minimamente, seu vínculo com a ré, nos termos da jurisprudência do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

NÃO APLICAÇÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA EMENDAR A INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA 

CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). 

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo 

com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração 

mínima dos fatos alinhados na exordial. Verificada a desídia da parte 

autora da ação que, mesmo intimada, reiterada e negligentemente deixou 

de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a 

decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução 

de mérito.” (N.U 1003216-55.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

– FUNGIBILIDADE RECURSAL – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO 

CRÉDITO DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – 

RECORRIDO REVEL – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O atual Código de Ritos dispõe no 

parágrafo único do artigo 1.015 que também caberá Agravo de 

Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença. A regra geral da Teoria dos atos probatórios é no 

sentido de que ao autor compete comprovar os fatos constitutivos de seu 

direito, ao passo que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o 

artigo 373, I e II, do CPC. Portanto, em regra, a distribuição do ônus da 

prova é estática. Com efeito, a exegese da norma conduz o Julgador a 

adotar medida diversa da regra geral quando ficar evidente a dificuldade 

de qualquer das partes em se desincumbir do ônus probandi. Ou seja, na 

hipótese de ficar demonstrada a dificuldade técnica na obtenção da prova 

por parte do autor comparada à facilidade da empresa ré em produzi-la, é 

cabível a inversão do ônus probatório. Na hipótese, a Recorrente juntou os 

comprovantes de depósito que, a priori, indicam os valores investidos no 

grupo Telexfree, o que confere verossimilhança às alegações da 

Agravante. Diante de tais documentos, depreende-se que há indícios de 

provas acerca da relação entre as partes, o que torna viável considerar 

que o ônus probatório deve ser invertido. Entretanto, em observância ao 

princípio da celeridade processual e ao da primazia da decisão de mérito, 

considerando que a Julgadora de primeiro grau adotou todas as 

providências necessárias para instruir o feito, buscando a intimação das 

partes, sobretudo da Agravada, que, devidamente citada, deixou de 

manifestar no processo, reconhecer, por si só, a aplicação da inversão do 

ônus da prova nesse caso, constituiria medida em nenhum efeito.Assim, o 
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caso comporta reconhecer e aplicar os efeitos da revelia, de modo que ao 

sopesar a situação fático-probatória constante dos autos e a presunção 

de veracidade dos fatos narrados, advindas da condição de revel imposta 

à empresa Agravada, reverter a decisão invectivada é medida que se 

impõe.” (N.U 1001789-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) 

(grifei). 7. Portanto, considerando que a parte autora deixou de acostar 

comprovantes mínimos do valor investido no Grupo Telexfree, INTIME-A 

para acostar documentos comprovatórios no, prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. 8. Em caso de decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e 

voltem os autos conclusos. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005348-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON DE CARVALHO GOMES (REU)

DOURIVAL FERREIRA GOMES (REU)

GISLAINE DE CARVALHO GOMES (REU)

REGINA DE CARVALHO GOMES (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005348-54.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO REU: DOURIVAL FERREIRA GOMES, 

REGINA DE CARVALHO GOMES, GISLAINE DE CARVALHO GOMES, 

ADEMILTON DE CARVALHO GOMES Sentença – Desistência Vistos. 1. 

ROSELEY DA SILVA CONCEIÇÃO, promove Ação de Usucapião em 

desfavor de DORIVAL FERREIRA GOMES, todos qualificados nos autos. 2. 

O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte autora 

requereu a DESISTÊNCIA da ação (Id. 27538664), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida uma vez que não houve a citação da mesma. 

É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 4. Primeiramente, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Pelo exposto, forte na 

disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, condenando a parte desistente ao 

pagamento de custas e despesas processuais ut § 2º do artigo 82 do 

CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 

1.060/50. 6. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes 

autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 7. Publique-se. 

Intimem-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004589-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR OAB - MT24276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004589-27.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por MARIA APARECIDA DE SOUZA 

OLIVEIRA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA – TELEXFREE, 

objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da Ação Civil Pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. 2. Salienta que desembolsou a quantia de R$ 

5.883,00 (cinco mil oitocentos e oitenta e três reais), contudo, não 

recuperou nenhum dinheiro investido. 3. Assim, pugnou, liminarmente, pela 

intimação da requerida para apresentar os documentos relativos à 

negociação havida entre as partes. No mérito, pleiteou a declaração 

judicial da existência de relação jurídica contratual, bem como seja fixado 

valor da condenação. 4. No id n. 10605938, a tutela foi deferida. 5. 

Devidamente intimada, a parte requerida não se manifestou nos autos, 

tampouco apresentou a documentação exigida. 6. No id n. 12645756, a 

parte vrequerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 7. No id n. 

14013211, foi determinada que se oficiasse a 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC para informar se houve a liberação de acesso ao sistema da 

empresa para os usuários e, em caso negativo, para que disponibilize o(s) 

extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da parte autora, ante a 

ausência de prova mínima do alegado na inicial, oportunidade em que 

decorrido o prazo de resposta, a parte requerente pugnou pelo julgamento 

do feito (id n. 21610925). 8. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e DECIDO. 9. Inicialmente, analisando detidamente os 

autos, observo que o requerente não atendeu satisfatoriamente a 

determinação de id n. 9191972, na medida em que deixou de trazer aos 

autos elementos que demonstrem o vínculo existente com a parte 

requerida, a justificar a propositura da presente demanda. 10. Com efeito, 

aportou aos autos apenas documentos pessoais, boletos sem o devido 

comprovante de pagamento e cópia da sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública e, mesmo após a determinação de juntada de 

documentos que comprovassem requisitos mínimos do vínculo existente 

entre as partes, limitou-se a manifestar sobre o pedido de exibição de 

documentos. 11. Sobre a exibição de documentos, o artigo 397 do Código 

de Processo Civil dispõe: “Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: 

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da 

coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com 

o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o 

requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em 

poder da parte contrária.” 12. Nessa toada, não há qualquer prova da 

existência de relação jurídica entre as partes, o que não foi demonstrado 

pela parte requerente sequer quando disponibilizada a juntada de 

documentos. 13. À proposito: “AGRAVO INTERNO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

– TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – 

TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO 

APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – 

EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO 

MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de liquidação de sentença 

coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a 

ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria 

Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível 

produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de 

inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. 

O não atendimento da ordem de emenda da petição inicial com provas 

mínimas do direto alegado direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a 

petição inicial.” (N.U 1005842-62.2017.8.11.0002, AGRAVO REGIMENTAL 

CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). 14. Da análise da 

sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública, verifico que os efeitos 

da condenação, conforme subitens elencados no item “B”, somente terão 

aplicabilidade àqueles que demonstrassem a condição de Partners e 

Divulgadores AdCentral e AdCentral Family, o que não foi atendido pelo 

requerente. 15. Saliento que a simples formulação de pedido de exibição 

de documentos não é suficiente para salvaguardar sua pretensão, na 

medida em que necessária a demonstração de vínculo mínimo de relação 

jurídica entre as partes. 16. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. JUSTÇA GRATUITA. 

PAGAMENTO DO PREPARO. ATOS INCOMPATÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA. 

DEMONSTRAÇÃO. DEVER DA AUTORA. PROCESSO EXTINTO. 

POSSIBILIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA(...) II - Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à autora mínima comprovação 

de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. III - 

Conquanto a legitimidade ativa deva ser evidente desde o ajuizamento, o 
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vício no caso em apreço se revela sanável, haja vista que pendente a 

juntada de documentação que revele a condição do autor de divulgador da 

ré, de modo que ele detém a possibilidade de emendar a peça e comprovar 

sua legitimidade.” (TJMG - AC 10352160032277001 MG, 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Relator João Cancio, Data de Julgamento 6 de Dezembro de 2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - 

TELEXFREE - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - "QUANTUM DEBEATUR" - TITULARIDADE 

DO CRÉDITO - FATO NOVO - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - 

POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido incidental de exibição de documento 

formulado em sede de liquidação de sentença proferida em ação coletiva 

se outros elementos dos autos demonstram a existência de relação 

jurídica entre as partes. 2. A sentença de procedência na ação coletiva 

relativa a direitos individuais homogêneos depende, em regra, de 

liquidação para apuração do "quantum debeatur" e aferição da titularidade 

do crédito. 3. Nos termos do art. 475-E do CPC/73, para determinar o valor 

da condenação, será cabível a liquidação por artigos, quando houver a 

necessidade de alegar e provar fato novo.” (TJMG - AC 

10352160002668001 MG, 9ª CÂMARA CÍVEL, Relator José Arthur Filho, 

Julgamento 11 de Novembro de 2016). “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS Nº 7/STJ E 

284/STF. 1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação 

civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que 

se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito. 

2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão 

relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação 

de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não 

se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução 

individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas nº 

7/STJ e 284/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 

370244/SP. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. 

Julgamento em 15/10/2015. DJe 23/10/2015). 17. Conforme entendimento 

do E. TJMT, tratando-se de prova possível de ser produzida pelo autor, 

cabe à ele comprovar os fatos constitutivos de seu direito, vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – 

CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO 

CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. A ausência de resposta da Requerida ou a sua 

declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido 

autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito 

material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. 2. De acordo com o 

disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte 

autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no 

caso os comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a 

manutenção da sentença de improcedênc ia  ” .  (N. U 

1006850-74.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)” (N.U 

1006624-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019). “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA 

POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. Ajuizada 

ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus 

probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova , nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a 

necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.“ 

(N.U 1007906-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 

27/11/2018). 18. Assim, ante a ausência de indícios mínimos da existência 

de relação contratual da parte requerente junto a requerida, o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. DISPOSITIVO. 19. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 20. Custas pela 

parte requerente, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista os 

benefícios da justiça gratuita. 21. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 22. 

Publique-se. Intimem-se. 23. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001632-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. PARO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

APARECIDA PARO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001632-82.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: G. PARO DA SILVA - 

ME, APARECIDA PARO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS DO 

DEVEDOR ajuizado por G. PARO DA SILVA-ME, em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Alega o 

embargante, em síntese, que: o contrato bancário celebrado contém 

cláusulas abusivas; que não foi oportunizado discutir e negociar os 

termos e condições contratuais e a ocorrência de juros abusivos, 

requerendo a realização de prova pericial e a declaração de nulidade da 

execução. 3. Os embargos não foram instruídos com documentos. 4. Os 

embargos foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo. 5. O 

embargado apresentou impugnação, sustentando, em suma, a legalidade 

dos encargos pactuados. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. O feito 

admite julgamento no estado em que se encontra, com o conhecimento 

direto do pedido, uma vez que a matéria posta em debate versa questão 

única e exclusivamente de direito, nos termos do disposto no artigo 920, 

inciso II, do Código de Processo Civil, existentes nos autos todos os 

elementos necessários ao deslinde da pendência. 7. A propósito, destaco 

a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM 

PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – 

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - JUROS 

REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE 

APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO 

BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO 

EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – 

LEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes 

nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub 

judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos 

colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência 

vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios 

pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto 

pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do REsp nº 

973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou 

decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação 

da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 58 de 810



regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – 

Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela price, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus 

sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da 

sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente 

beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, 

na forma do art. 98, § 3º do CPC. A exigência de prequestionar com o 

escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. (N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)” 8. Em que pese os contratos 

bancários estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, a 

decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, 

vejamos aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 9. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 10. Na espécie, trata-se de execução de 

título extrajudicial lastreada em contrato de abertura de crédito em que não 

há dúvidas acerca da certeza de sua pactuação entre as partes, 

conforme contrato de id 18331621. 11. Ao analisar os autos, vislumbro 

que os embargos apresentados se mostram deveras genéricos, 

porquanto o embargante apenas sustenta a aplicação das normas 

consumeristas ao caso, sem demonstrar especificamente qualquer 

abusividade. 12. Nesse ponto, trago à baila a jurisprudência: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAL - 

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INAPLICABILIDADE - CLÁUSULAS ABUSIVAS - ART. 373, I DO CPC/2015 - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS - 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos do art. 373, I do 

CPC/2015, compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos 

do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de trazer aos autos 

prova das abusividades contratuais suscitadas e nem tomado qualquer 

outra providência para viabilizar tal comprovação, a improcedência da 

pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0433.13.026377-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo 

Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da 

súmula em 03/12/2018)” 13. Ainda, é incontroverso o inadimplemento pelo 

devedor principal, ora embargante, sem justificativa para a mora, 

sobretudo ante às alegações genéricas em sede de embargos. 14. 

Entendo que o titulo executivo extrajudicial possui as características de 

título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, observo 

que preenche todos os requisitos a embasar a pretensa execução, ou 

seja, a ação está lastreada em título executivo que representa uma 

obrigação de pagamento líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do 

Código Civil. 15. Por sua vez, as alegações de ilegalidade na capitalização 

de juros e a existência de onerosidade excessiva decorrente das 

cláusulas tidas por abusivas não se sustentam, pois ausente impeditivo 

legal para sua livre pactuação entre os contratantes. 16. No que toca à 

capitalização de juros, considero ser indevida a pretensão da parte 

autora. O contrato entabulado entre as partes prevê, expressamente, a 

cobrança de taxa de juros anual e encargos financeiros (cláusulas decima 

e décima primeira). Vale acrescentar que não há qualquer ilegalidade 

neste aspecto. 17. Nos contratos de financiamento bancários celebrados 

a partir de 31 de março de 2000, é possível a capitalização mensal de 

juros. Com efeito, a Medida Provisória nº 1963-17/2000, editada na data 

supra referida, que permitiu a capitalização de juros em contratos de 

mútuo bancário, veio a ser reeditada por outra Medida Provisória, a de nº 

2170-36/2001, que foi perenizada pelo artigo 2º, da Emenda Constitucional 

nº 32/2001. 18. Nesse aspecto, anoto a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A TARIFA DE SERVIÇOS 

(TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇO DE TERCEIRO, REGISTRO E VALORES 

AGREGADOS) – possibilidade – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL 

EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ 

– ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. No tocante a cobrança de tarifas administrativas, importa 

destacar que no caso dos autos, o contrato foi firmado em 29/04/2008, 

período em que era permitida a cobrança de tais encargos, consoante 

entendimento já sumulado pelo STJ, através das Súmulas nº 566 e 565. O 

Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada. (N.U 0029554-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 

16/03/2020) “CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISTEMA 

FINANCEIRO NACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO 

ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto 

aos juros remuneratórios, tem entendimento assente no sentido de que, 

com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo 

Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 

596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 2 - Aos 

contratos de mútuo bancário, celebrados a partir de 31 de março de 2000, 

data da primitiva publicação do art. 5º da MP nº 1.963-17/2000, atualmente 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde 

que pactuada. A perenização da sua vigência deve-se ao art. 2º da 

Emenda Constitucional nº 32, de 12 de setembro de 2001. 3 - Recurso 

especial não conhecido. (STJ - RESP 629487 / RS; Recurso Especial 

2004/0022103-8 – Ministro Fernando Gonçalves – 4ª Turma – data do 

julgamento 22/06/2004).” (grifei) E mais recentemente: “CONTRATO 

BANCÁRIO. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE 

JUROS MENSAL E ANUAL. A PREVISÃO DE TAXA ANUAL DOS JUROS 

SUPERIOR À TAXA MENSAL, MULTIPLICADA POR DOZE, CONFIGURA A 

PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1. A 2ª Seção deste Tribunal 

Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da 

capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de 

existência de previsão contratual expressa da capitalização com 
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periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 

31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o nº 1963-17. 

Precedentes. 2. Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. 

Recurso especial não provido. (REsp973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).” 19. Cabe acrescentar, 

ainda, que a modalidade de juros contratada (pré-fixados) permite ao 

consumidor saber, desde o início da contratação, o valor exato de cada 

parcela, o que corrobora com o principio da boa-fé objetiva, em especial, 

no que tange à lealdade contratual, bem como no fornecimento das 

informações necessárias ao autor para celebração do contrato. 20. Nem 

há que se falar em anatocismo ilegal no emprego de índice de correção 

monetária e juros de mora sobre parcelas em atraso, que são 

considerados como consectários da mora. Afinal, não se justifica a 

objeção da aplicação dos efeitos da mora por força da cobrança de 

correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor oferecido ao 

tomador do crédito. 21. Assim, diante da inexistência de qualquer 

ilegalidade no contrato firmado entre as partes, resta rejeitar os embargos 

do devedor. 22. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos do 

devedor, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, DETERMINANDO o prosseguimento do processo de execução em 

seus demais termos. 23. Por consequência, CONDENO a parte embargante 

no pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 24. Publique-se. Intime-se. 25. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006155-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TEODORO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006155-11.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: WILSON TEODORO DA SILVA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA proposta por WILSON TEODORO DA SILVA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA – TELEXFREE, objetivando a liquidação da 

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC nos autos da Ação Civil Pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. 2. Salienta que desembolsou a quantia de R$ 

5.972,06 (cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e seis centavos), 

contudo, não recuperou nenhum dinheiro investido. 3. Assim, pugnou, 

liminarmente, pela intimação da requerida para apresentar os documentos 

relativos à negociação havida entre as partes. No mérito, pleiteou a 

declaração judicial da existência de relação jurídica contratual, bem como 

seja fixado valor da condenação. 4. No id n. 10623808, a tutela foi 

deferida. 5. Devidamente intimada, a requerida não se manifestou nos 

autos, tampouco apresentou a documentação exigida. 6. No id n. 

13293962, o requerente pugnou pelo penhora no rosto dos autos da ação 

em trâmite da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, pedido indeferido, 

conforme decisão de Id. 16421471. 7. No id n. 16421471, foi determinado 

que se oficiasse o juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, 

no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação de acesso ao sistema 

da empresa para os usuários e, em caso negativo, para que disponibilize 

o(s) extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da parte autora, oficio 

não respondido, conforme certidão de Id. 21115181. 8. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 9. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. 10. Considerando que o requerido não contestou a ação, DECRETO 

SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 11. 

À respeito da liquidação de sentença, FREDIE DIDIER (Curso de Direito 

Processual Civil: execução; 2019) leciona: “A depender da providência 

que precise ser adotada para a complementação da decisão judicial, é 

possível visualizar duas espécies de liquidação (CPC, art. 509): a) 

liquidação por arbitramento e b) a liquidação pelo procedimento comum “ 

12. Na hipótese dos autos, verifico que se trata de liquidação pelo 

procedimento comum, que no artigo 511 do Código de Processo Civil 

dispõe: “o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte 

Especial deste Código”. 13. Consigno que fora oportunizado o direito de 

defesa à parte requerida, bem como determinado que apresentasse 

documentos relativos às contas vinculadas à parte requerente, 

consistente em relatório financeiro/contábil, além de eventual crédito 

existente, no entanto, manteve-se inerte. 14. Dessa forma, verifico que, de 

fato, razão assiste à parte requerente, visto que comprovou o seu vínculo 

com a requerida através dos comprovantes de pagamentos juntados nos 

ids. n. 10208636, 10208650, 10208658, 10208664, 10208670, 10208674, 

10208681, 10208689 e 10208694, os quais indicam os valores 

despendidos pela parte requerente, comprovando a adesão de cotas com 

vínculo com a requerida. 15. Assim, tendo em vista que a liquidação 

dependia dos documentos que se encontram em poder do requerido para 

apuração do valor devido, deve-se aplicar o que dispõe o artigo 400, I, do 

CPC, in verbis: “Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer 

nenhuma declaração no prazo do art. 398; (...)” DISPOSITIVO. 16. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, e DECLARO líquida a execução em 

favor da parte requerente no valor original R$ 5.972,06 (cinco mil, 

novecentos e setenta e dois reais e seis centavos), os quais deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês 

da data do efetivo pagamento. 17. Custas pela parte requerida. 18. DEIXO 

de fixar honorários advocatícios, vez que incabível à espécie, nos termos 

do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil. 19. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender de direito. 

20. Publique-se. Intimem-se. 21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034574-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1034574-33.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO, ANTONIO MIGUEL 

SABINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 1. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO, em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Alega o requerente, 

em síntese, que firmou termo aditivo de cédula rural pignoratícia n. 

14/62875-9, emitida em 05.03.2007, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais), com vencimento em 15.08.2015. 3. Aduz que realizou 

pagamento de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), contudo, o 

requerido indica remanescer dívida e quantia de juros extremamente 

onerosa. 4. Informa que contrato bancário celebrado contém cláusulas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 60 de 810



abusivas; a ocorrência de juros abusivos, requerendo a aplicação das 

normas consumeristas, a realização de prova pericial e a declaração de 

nulidade da execução. 5. Recebida a inicial, este juízo não concedeu a 

antecipação dos efeitos da tutela, determinando, outrossim, a citação do 

requerido. 6. A sessão de conciliação/mediação restou inexitosa. 7. 

Apresentada contestação requerendo a improcedência da ação, 

sustentando que o requerente alega abusividade de forma genérica, sem 

precisar qualquer abusividade. 8. Impugnação à contestação apresentada 

pelo requerente. 9. Intimados para indicarem as provas que pretendem 

produzir, o requerente pugnou pela designação de audiência de instrução 

e julgamento e prova pericial. Lado outro, o requerido pleiteou o julgamento 

antecipado do mérito. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 10. O feito 

admite julgamento no estado em que se encontra, com o conhecimento 

direto do pedido, uma vez que a matéria posta em debate versa questão 

única e exclusivamente de direito, nos termos do disposto no artigo 920, 

inciso II, do Código de Processo Civil, existentes nos autos todos os 

elementos necessários ao deslinde da pendência. 11. Vislumbro 

desnecessária prova pericial, sobretudo por tratar-se de matéria de 

direito, cujos documentos carreados são bastantes para o julgamento do 

mérito. A propósito, destaco a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE 

DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - 

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE 

SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO 

BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO 

EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – 

LEGALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - 

RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa 

em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes 

nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub 

judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos 

colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência 

vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios 

pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto 

pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do REsp nº 

973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou 

decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação 

da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo 

regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – 

Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela price, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus 

sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da 

sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente 

beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, 

na forma do art. 98, § 3º do CPC. A exigência de prequestionar com o 

escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. (N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)” 12. Em que pese os contratos 

bancários estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, a 

decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, 

vejamos aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – 

REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente 

viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais 

abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (N.U 1029452-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 12/03/2020)” 13. Nesse sentido, vejamos o entendimento do C. STJ em 

sede de recurso repetitivo (tema 52): “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. 

CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica 

a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada 

de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a 

de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos 

bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a 

cláusula que institui comissão de permanência para viger após o 

vencimento da dívida. [...] 5. A decretação de nulidade de cláusula 

contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu 

aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(REsp 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/08/2009, DJe 16/11/2010)” 14. Na espécie, trata-se de ação revisional 

de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário em que não 

há dúvidas acerca da certeza de sua pactuação entre as partes, 

conforme contrato de id 10686921 – pág. 39/42. 15. Ao analisar os autos, 

vislumbro que as alegações apresentadas se mostram deveras genéricas, 

porquanto o requerente apenas sustenta a aplicação das normas 

consumeristas ao caso, sem demonstrar especificamente qualquer 

abusividade. 16. Nesse ponto, trago à baila a jurisprudência: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAL - 

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

INAPLICABILIDADE - CLÁUSULAS ABUSIVAS - ART. 373, I DO CPC/2015 - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS - 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. Nos termos do art. 373, I do 

CPC/2015, compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos 

do direito pretendido. Não cuidando a parte autora de trazer aos autos 

prova das abusividades contratuais suscitadas e nem tomado qualquer 

outra providência para viabilizar tal comprovação, a improcedência da 

pretensão manifestada em Juízo é medida que se impõe. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0433.13.026377-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo 

Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da 

súmula em 03/12/2018)” 17. Mister destacar que o instrumento de contrato 

prevê taxa de juros anual efetiva de 14,198%, observando a necessidade 

de expressa pactuação contratual entre as partes. 19. Por sua vez, as 

alegações de ilegalidade na capitalização de juros e a existência de 

onerosidade excessiva decorrente das cláusulas tidas por abusivas não 

se sustentam, pois ausente impeditivo legal para sua livre pactuação entre 

os contratantes. 20. No que toca à capitalização de juros, considero ser 

indevida a pretensão da parte autora. O contrato entabulado entre as 

partes prevê, expressamente, a cobrança de taxa de juros anual e 

encargos financeiros. Vale acrescentar que não há qualquer ilegalidade 

neste aspecto. 21. Nos contratos de financiamento bancários celebrados 

a partir de 31 de março de 2000, é possível a capitalização mensal de 

juros. Com efeito, a Medida Provisória nº 1963-17/2000, editada na data 

supra referida, que permitiu a capitalização de juros em contratos de 

mútuo bancário, veio a ser reeditada por outra Medida Provisória, a de nº 

2170-36/2001, que foi perenizada pelo artigo 2º, da Emenda Constitucional 

nº 32/2001. 22. Nesse aspecto, anoto a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A TARIFA DE SERVIÇOS 

(TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇO DE TERCEIRO, REGISTRO E VALORES 
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AGREGADOS) – possibilidade – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL 

EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ 

– ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – RECURSO 

DESPROVIDO. No tocante a cobrança de tarifas administrativas, importa 

destacar que no caso dos autos, o contrato foi firmado em 29/04/2008, 

período em que era permitida a cobrança de tais encargos, consoante 

entendimento já sumulado pelo STJ, através das Súmulas nº 566 e 565. O 

Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada. (N.U 0029554-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 

16/03/2020) “CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISTEMA 

FINANCEIRO NACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO 

ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto 

aos juros remuneratórios, tem entendimento assente no sentido de que, 

com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo 

Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula 

596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 2 - Aos 

contratos de mútuo bancário, celebrados a partir de 31 de março de 2000, 

data da primitiva publicação do art. 5º da MP nº 1.963-17/2000, atualmente 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde 

que pactuada. A perenização da sua vigência deve-se ao art. 2º da 

Emenda Constitucional nº 32, de 12 de setembro de 2001. 3 - Recurso 

especial não conhecido. (STJ - RESP 629487 / RS; Recurso Especial 

2004/0022103-8 – Ministro Fernando Gonçalves – 4ª Turma – data do 

julgamento 22/06/2004).” (grifei) E mais recentemente: “CONTRATO 

BANCÁRIO. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE 

JUROS MENSAL E ANUAL. A PREVISÃO DE TAXA ANUAL DOS JUROS 

SUPERIOR À TAXA MENSAL, MULTIPLICADA POR DOZE, CONFIGURA A 

PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1. A 2ª Seção deste Tribunal 

Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da 

capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de 

existência de previsão contratual expressa da capitalização com 

periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 

31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o nº 1963-17. 

Precedentes. 2. Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. 

Recurso especial não provido. (REsp973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).” 23. Cabe acrescentar, 

ainda, que a modalidade de juros contratada (pré-fixados) permite ao 

consumidor saber, desde o início da contratação, o valor exato de cada 

parcela, o que corrobora com o principio da boa-fé objetiva, em especial, 

no que tange à lealdade contratual, bem como no fornecimento das 

informações necessárias ao autor para celebração do contrato. 24. Nem 

há que se falar em anatocismo ilegal no emprego de índice de correção 

monetária e juros de mora sobre parcelas em atraso, que são 

considerados como consectários da mora. Afinal, não se justifica a 

objeção da aplicação dos efeitos da mora por força da cobrança de 

correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor oferecido ao 

tomador do crédito. 25. Quadra destacar o acórdão exarado pelo C. STJ, 

acerca da matéria, em sede recursos repetitivos, vejamos: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE 

PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA 

MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO 

JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento 

em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo 

repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de 

Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de 

crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por 

cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de 

Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do 

art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada 

na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido 

expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso 

especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste 

julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados 

quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da 

mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF 

opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 

2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do 

art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - 

JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A 

MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não 

descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 

3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por 

legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados 

até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor 

em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão 

observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a 

mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE 

OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição 

julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a 

abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a 

esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO 

DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo 

de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o 

não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente 

fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não 

constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena 

de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as 

disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros 

remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem 

considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não 

merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade 

excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no 

período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do 

devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para 

quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer 

na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do 

título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação 

de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se 

conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o 

fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também 

pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a 

realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos 

quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos 

Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros 

remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as 

disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 
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em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” 

26. Assim, diante da inexistência de qualquer ilegalidade no contrato 

firmado entre as partes, resta rejeitar os pedidos iniciais. 27. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos grafados na vestibular, e 

em consequência, EXTINGO o feito com julgamento de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. 28. Por consequência, CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 29. Publique-se. Intime-se. 30. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001287-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001287-24.2016.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de EMBARGOS 

MONITÓRIOS opostos por JUSCELINA DE ARRUDA FIALHO em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, ambas 

qualificados nos autos. 2. A parte embargada ajuizou ação monitória (Ids. 

1695368 e anexos) afirmando ser credora da Cédula de Crédito Bancário 

n.º B11131231-9, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$ 

12.936,41 (doze mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e um 

centavos). 3. Devidamente citada a parte requerida opôs embargos aos 

Ids. 3042588 e anexos, alegando, preliminarmente, a prescrição trienal da 

cédula de crédito bancária, no mérito, dentre outros argumentos, alegou a 

abusividade de juros e correção monetária e a ilegalidade da aplicação da 

tabela PRICE requerendo, assim, pela extinção da demanda. 4. A parte 

embargada apresentou réplica ao Id. 3728511 afirmando, em breve 

síntese, ser a prescrição quinquenal aplicada em casos tais, portanto, não 

havendo que se falar em improcedência da demanda. No mais, rebateu os 

argumentos trazidos à baila pela embargante e pugnou pela procedência 

da demanda. 5. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 6. De plano, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I e II, do Código 

de Processo Civil, eis que a parte requerida é revel e não há necessidade 

de dilação probatória. DAS PRELIMINARES 7. Em sede de preliminar, alega 

a parte embargante estar a Cédula de Crédito Bancário n.º B11131231-9 

prescrita, tendo como termo inicial a última parcela vencida em 20/10/2012, 

estando prescrita então, com base, na prescrição trienal, desde 

20/10/2015. 8. Pois bem, em análise aos argumentos trazidos, de pronto, o 

INDEFERIMENTO da preliminar suscitada é a medida que se impõe, tendo 

em vista que ao contrário do que aduz a embargante, a prescrição trienal 

não é aplicável em caso de ações monitórias, mas sim a prescrição 

quinquenal, com espeque no art. 206, §5º, I do CC/2002. Neste sentido, eis 

o entendimento do TJ-GO na Apelação 01345490220168090020, publicada 

em 10/05/2019: “AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VENCIMENTO O TÍTULO. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. QITAÇÃO 

APRCIAL DO DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ILEGTIMIDADE PASSIVA DOS 

AVALISTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. 1. Tratando-se de ação de cobrança instrumentalizada 

por ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento 

particular, há de prevalecer o prazo prescricional quinquenal (art. 206, 

§5º, I do CC), tendo enquanto termo inicial a data do vencimento do título 

(precedentes do STJ). (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 

ADESIVO DESPROVIDO.” (grifo nosso) 9. Analisando o documento de Id. 

1695376, tenho que o seu vencimento tem como a data de 20/10/2012, 

sendo esta o termo inicial e, aplicando o prazo quinquenal, este só estaria 

prescrito em 20/10/2017. Assim, como a presente ação monitória foi 

ajuizada em 19/08/2016, não há que se falar em prescrição. 10. Não 

havendo outras questões preliminares que carecem de análise neste 

momento, DECLARO SANEADO o feito e passo à fundamentação e ao 

mérito. 11. Pois bem, é ônus da parte embargante, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, provar as alegações mencionadas na 

inicial dos embargos a fim de viabilizar o acolhimento de sua pretensão. 

12. Sobre o tema, o Novo Código de Processo Civil não inovou, mantendo 

a regra geral contida no art. 333, inciso I, antigo CPC de 1973, vejamos: “A 

regra tradicional do ônus da prova entre autor e réu é assegurada nos 

dois incisos do art. 373, caput, que, no particular, conserva a regra 

constante do art. 333 do CPC.” (Bueno, Cassio Scarpinella, Novo Código 

de Processo Civil anotado/ Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 

2015). 13. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim 

decidiu, litteris: “RESP 84627/MG; RECURSO ESPECIAL 1996/0000224-0. 

Fonte: DJ DATA: 05/10/1998 PG: 00073. Relator: Ministro NILSON NAVES 

(361). Data da Decisão: 10.02.98. Órgão julgador – Terceira Turma. 

Ementa: Direito Autoral. Músicas ao vivo. Auto de infração (irregularidade). 

Prova. 1. Incumbe ao Autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito. 2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o Autor não provou 

que tenha o réu "realizado tais exibições, para que seja compelido a 

recolher as contribuições reclamadas". 3. A míngua de ofensa a texto 

federal, a Turma não conheceu do recurso especial. Decisão por 

unanimidade.” (grifo nosso) 14. Mostra-se, ainda, adequada a lição de 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, 

destacando que: "Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a 

cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das 

alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios 

necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como 

base de sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu 

reconhecimento e acolhimento." (Curso de Direito Processo Civil: teoria da 

prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11 ED..- Slavador: Ed. Jus Podivm, 

2016).” 15. Portanto, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo 

Civil, cabe à parte embargante comprovar à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 16. No mérito dos 

embargos manejados, alega a ilegalidade aplicação da tabela Price que 

consiste na incorporação de juros compostos Às amortizações de 

empréstimos e financiamentos. 17. No tocante ao argumento acima tenho 

que a solução da controvérsia ocorre a partir do esclarecimento sobre a 

legalidade ou não da prática dos juros capitalizados. 18. E a convicção 
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deste Juízo deverá ser no sentido da regularidade da capitalização dos 

juros no contrato em questão. Explico: 19. A cobrança capitalizada de 

juros segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários 

celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000. 20. Nesse sentido: 

AgRg no REsp 1.068.984/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 29.6.2010; AgRg no Ag 1.266.124/SC, 

Terceira Turma, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 7.5.2010; AgRg 

no REsp 1.018.798/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro HONILDO 

AMARAL DE MELLO CASTRO - Desembargador Convocado do TJAP -, 

DJe de 1º.7.2010; AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Quarta Turma, 

Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12.4.2010. 21. Assim, 

para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a 

presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação específica 

possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 

31.3.2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em 

vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no 

REsp 1.052.298/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, DJe de 1º.3.2010); e (II) expressa previsão contratual quanto à 

periodicidade. 22. No caso presente, como anotado acima a taxa de juros 

contratada perfaz em 2,87 % ao mês (taxa nominal) e a taxa efetiva anual 

de 40,431611%, cumprindo os requisitos antes destacados. Multiplicando 

a taxa mensal por 12, coincide com a taxa efetiva anual, o que demonstra 

que a capitalização dos juros foi expressamente pactuada no contrato. 23. 

Isto posto, em que pese tratar-se o negócio jurídico de relação de 

consumo, deve minimamente a parte embargante comprovar os fatos 

alegados, não bastando apenas dizer que a taxa de juros aplicada no 

contrato está acima do que prevê jurisprudência pátria, não demonstrando 

por meios que lhe são disponíveis a abusividade do contrato. 24. Por outro 

lado, na contramão da embargante que não trouxe provas que pudessem 

sustentar seus embargos, a parte embargada instruiu devidamente seu 

pedido inicial, acostando à inicial cédula de crédito bancária (Id. 1695376) 

– demonstrando a relação negocial entre as partes, o que sequer foi 

impugnado ponto a ponto, bem como memória de cálculo (Id. 1695378), 

comprovando cabalmente a existência da dívida. 25. De acordo com o 

disposto no artigo 700 do Novo Código de Processo Civil, para o manuseio 

da ação monitória é indispensável que o autor tenha constituída em seu 

favor prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual extraia a 

pretensão ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega 

de coisa fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o 

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: “Art. 700. A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa 

fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer.” 26. Nas palavras de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a característica 

principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor 

de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o 

iter processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). 27. E ainda, 

dispõe o §8º do art. 702 do CPC: “Rejeitados os embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em 

observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for 

cabível.” DISPOSITIVO 28. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes embargos à monitória, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 29. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE a 

ação monitória ajuizada por SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DO OESTE DE MATO GROSSO em face de JUSCELINA 

DE ARRUDA FIALHO, e, como consequência CONSTITUO, de pleno direito, 

o título executivo, CONDENANDO a parte requerida a pagar ao autor a 

importância de R$ 12.936,41 (doze mil novecentos e trinta e seis reais e 

quarenta e um centavos), ressaltando que a atualização monetária, multa 

e a incidência de juros se darão de acordo com o estipulado em contrato 

firmado entre as partes (Id. 1695376). 30. Ainda, CONDENO a parte 

requerida/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC, contudo, 

SUSPENDO e exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida. 31. Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que apresente o 

demonstrativo atualizado da condenação e implemente o cumprimento de 

sentença, requerendo o que entender pertinente para satisfação do seu 

crédito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento. 32. 

Transcorrido “in albis” o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 33. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. 34. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005900-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005900-53.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BERNADETE CEBALHO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA proposta por BERNADETE CEBALHO SILVA em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA – TELEXFREE, objetivando a liquidação da 

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC nos autos da Ação Civil Pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. 2. Salienta que desembolsou a quantia de R$ 

9.197,66 (nove mil cento e noventa e sete reais e sessenta e seis 

centavos), contudo, recuperou apenas R$ 3.108,91 (três mil cento e oito 

reais e noventa e um centavos), restando a quantia de R$ 6.088,75 (seis 

mil e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), do dinheiro investido. 

3. Assim, pugnou, liminarmente, pela intimação da requerida para 

apresentar os documentos relativos à negociação havida entre as partes. 

No mérito, pleiteou a declaração judicial da existência de relação jurídica 

contratual, bem como seja fixado valor da condenação. 4. No id n. 

10629688, a tutela foi deferida. 5. Devidamente intimada, a parte requerida 

não se manifestou nos autos, tampouco apresentou a documentação 

exigida. 6. No id n. 12709929, a parte requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. 7. No id n. 20669450, foi determinada a intimação da 

parte requerente para que trouxesse aos autos documento capaz de 

comprovar o alegado vínculo havido entre as partes, ante a ausência de 

prova mínima do alegado na inicial, oportunidade em que esta pugnou pelo 

julgamento do feito (id n. 25875693). 8. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. Fundamento e DECIDO. 9. Inicialmente, analisando 

detidamente os autos, observo que o requerente não atendeu 

satisfatoriamente a determinação de id n. 20669450, na medida em que 

deixou de trazer aos autos elementos que demonstrem o vínculo existente 

com a parte requerida, a justificar a propositura da presente demanda. 10. 

Com efeito, aportou aos autos apenas documentos pessoais e cópia da 

sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública e, mesmo após a 

determinação de juntada de documentos que comprovassem requisitos 

mínimos do vínculo existente entre as partes, limitou-se a manifestar sobre 

o pedido de exibição de documentos. 11. Sobre a exibição de documentos, 

o artigo 397 do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 397. O pedido 

formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto 

possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os 

fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as 

circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o 

documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.” 12. 

Nessa toada, não há qualquer prova da existência de relação jurídica 

entre as partes, o que não foi demonstrado pela parte requerente sequer 

quando disponibilizada a juntada de documentos. 13. À proposito: 

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA 

POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA 
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– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – 

MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. 

Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora 

mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração 

do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do 

ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela 

parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, 

cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. O não atendimento da 

ordem de emenda da petição inicial com provas mínimas do direto alegado 

direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a petição inicial.” (N.U 

1005842-62.2017.8.11.0002, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). 14. Da análise da sentença 

prolatada nos autos da Ação Civil Pública, verifico que os efeitos da 

condenação, conforme subitens elencados no item “B”, somente terão 

aplicabilidade àqueles que demonstrassem a condição de Partners e 

Divulgadores AdCentral e AdCentral Family, o que não foi atendido pelo 

requerente. 15. Saliento que a simples formulação de pedido de exibição 

de documentos não é suficiente para salvaguardar sua pretensão, na 

medida em que necessária a demonstração de vínculo mínimo de relação 

jurídica entre as partes. 16. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. JUSTÇA GRATUITA. 

PAGAMENTO DO PREPARO. ATOS INCOMPATÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA. 

DEMONSTRAÇÃO. DEVER DA AUTORA. PROCESSO EXTINTO. 

POSSIBILIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA(...) II - Ajuizada ação 

de liquidação de sentença coletiva, caberia à autora mínima comprovação 

de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. III - 

Conquanto a legitimidade ativa deva ser evidente desde o ajuizamento, o 

vício no caso em apreço se revela sanável, haja vista que pendente a 

juntada de documentação que revele a condição do autor de divulgador da 

ré, de modo que ele detém a possibilidade de emendar a peça e comprovar 

sua legitimidade.” (TJMG - AC 10352160032277001 MG, 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Relator João Cancio, Data de Julgamento 6 de Dezembro de 2016). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - 

TELEXFREE - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - "QUANTUM DEBEATUR" - TITULARIDADE 

DO CRÉDITO - FATO NOVO - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - 

POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido incidental de exibição de documento 

formulado em sede de liquidação de sentença proferida em ação coletiva 

se outros elementos dos autos demonstram a existência de relação 

jurídica entre as partes. 2. A sentença de procedência na ação coletiva 

relativa a direitos individuais homogêneos depende, em regra, de 

liquidação para apuração do "quantum debeatur" e aferição da titularidade 

do crédito. 3. Nos termos do art. 475-E do CPC/73, para determinar o valor 

da condenação, será cabível a liquidação por artigos, quando houver a 

necessidade de alegar e provar fato novo.” (TJMG - AC 

10352160002668001 MG, 9ª CÂMARA CÍVEL, Relator José Arthur Filho, 

Julgamento 11 de Novembro de 2016). “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS Nº 7/STJ E 

284/STF. 1. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação 

civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que 

se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito. 

2. Os julgados trazidos como paradigmas solucionaram questão 

relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação 

de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não 

se assemelha à pretensão recorrente, para que se converta execução 

individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas nº 

7/STJ e 284/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 

370244/SP. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. 

Julgamento em 15/10/2015. DJe 23/10/2015). 17. Conforme entendimento 

do E. TJMT, tratando-se de prova possível de ser produzida pelo autor, 

cabe à ele comprovar os fatos constitutivos de seu direito, vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO 

ALEGADO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – 

CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO 

CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. A ausência de resposta da Requerida ou a sua 

declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido 

autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito 

material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. 2. De acordo com o 

disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte 

autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no 

caso os comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a 

manutenção da sentença de improcedênc ia  ” .  (N. U 

1006850-74.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)” (N.U 

1006624-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019). “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA 

POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. Ajuizada 

ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima 

comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo 

ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da 

Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, 

e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao 

autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus 

probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova , nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a 

necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.“ 

(N.U 1007906-45.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 

27/11/2018). 18. Assim, ante a ausência de indícios mínimos da existência 

de relação contratual da parte requerente junto a requerida, o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. DISPOSITIVO. 19. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 20. Custas pela 

parte requerente, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista os 

benefícios da justiça gratuita. 21. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 22. 

Publique-se. Intimem-se. 23. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000794-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON LAURENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

ERNANDI VICENTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ADILSON LAURENTINO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO(A))

DANIELA DA COSTA BARBOZA CARMO OAB - DF15576 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000794-47.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ADILSON LAURENTINO 

DA SILVA - ME, ADILSON LAURENTINO DA SILVA, ERNANDI VICENTE DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de ADILSON LAURENTINO DA 

SILVA – ME e ADILSON LAURENTINO DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Preambularmente, este juízo determinou emenda 

à inicial para a correta qualificação das partes, oportunidade em que o 

exequente informou equívoco na distribuição da ação, pugnando por sua 

remessa à Comarca de Rio Branco/MT. 3. Indeferido o pleito, ante ao 

reconhecimento da competência deste juízo, nos moldes do art. 43 do 

CPC, foi determinada a citação do executado. 4. Devidamente citado, 

aportou manifestação noticiando o pagamento da dívida objeto destes 

autos perante a Comarca de Rio Branco/MT, no processo n. 
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221-87.2013.811.0052 (cód. 31758), conforme sentença carreada, 

requerendo, outrossim, a extinção da ação por coisa julgada e a 

condenação do exequente nas custas processuais e honorários 

advocatícios. 5. Instado a se manifestar, em que pese concorde com o 

pagamento da dívida, requer a extinção do feito pelo pagamento, com 

fulcro no art. 924, II, do CPC. 6. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

reiteração de outra ação já proposta, instruída e julgada definitivamente na 

Comarca de Rio Branco/MT. 7. Com efeito, referida demanda, registrada 

sob o nº 221-87.2013.811.0052 (cód. 31758), continha as mesmas partes, 

expôs a mesma causa de pedir e detinha pedido com o mesmo fundo. 8. 

Neste sentido, o artigo 301, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de 

Processo Civil, in verbis: "Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o 

mérito, alegar: (...) § 2º. uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 4º Há coisa 

julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado." 9. Desta forma, quando a repetição da mesma ação ocorre 

relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada 

material, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, pois se a 

lide já foi julgada por sentença, é vedado ao juiz julgá-la novamente. 10. 

Pelo exposto, ante o reconhecimento da coisa julgada, EXTINGO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil. 11. Por consequência, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, e em 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. 12. Publique-se. 

Intime-se. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1001343-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001343-86.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA proposta por PEDRO DAMIAO CARDOZO FILHO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA – TELEXFREE, objetivando a liquidação da 

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC nos autos da Ação Civil Pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. 2. Salienta que desembolsou a quantia de R$ 

17.527,50 (dezessete mil, quinhentos e vinte e sete reais, cinquenta 

centavos), contudo, não recuperou nenhum dinheiro investido. 3. Assim, 

pugnou, pela declaração judicial da existência de relação jurídica 

contratual, bem como seja fixado valor da condenação. 4. No id n. 

16475446, a inicial foi recebida. 5. Devidamente intimada, a requerida não 

se manifestou nos autos, tampouco apresentou a documentação exigida. 

6. No id n. 22292483, o requerente pugnou pela decretação da revelia, 

bem como pelo julgamento antecipado da lide. 7. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 8. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. 9. Considerando que o requerido não contestou a ação, DECRETO 

SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. 10. 

À respeito da liquidação de sentença, FREDIE DIDIER (Curso de Direito 

Processual Civil: execução; 2019) leciona: “A depender da providência 

que precise ser adotada para a complementação da decisão judicial, é 

possível visualizar duas espécies de liquidação (CPC, art. 509): a) 

liquidação por arbitramento e b) a liquidação pelo procedimento comum “ 

11. Na hipótese dos autos, verifico que se trata de liquidação pelo 

procedimento comum, que no artigo 511 do Código de Processo Civil 

dispõe: “o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, 

querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte 

Especial deste Código”. 13. Consigno que fora oportunizado o direito de 

defesa à parte requerida, bem como determinado que apresentasse 

documentos relativos às contas vinculadas à parte requerente, 

consistente em relatório financeiro/contábil, além de eventual crédito 

existente, no entanto, manteve-se inerte. 14. Dessa forma, verifico que, de 

fato, razão assiste à parte requerente, visto que comprovou o seu vínculo 

com a requerida através dos comprovantes de pagamentos juntados nos 

ids. n. 12359332 e 12359336, os quais indicam os valores despendidos 

pela parte requerente, comprovando a adesão de cotas com vínculo com a 

requerida. 15. Assim, tendo em vista que a liquidação dependia dos 

documentos que se encontram em poder do requerido para apuração do 

valor devido, deve-se aplicar o que dispõe o artigo 400, I, do CPC, in 

verbis: “Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os 

fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar 

se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração 

no prazo do art. 398; (...)” DISPOSITIVO. 16. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, e DECLARO líquida a execução em favor da parte 

requerente no valor original R$ 17.527,50 (dezessete mil, quinhentos e 

vinte e sete reais, cinquenta centavos), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês da data 

do efetivo pagamento. 17. Custas pela parte requerida. 18. DEIXO de fixar 

honorários advocatícios, vez que incabível à espécie, nos termos do artigo 

85, §1º, do Código de Processo Civil. 19. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE o requerente para requerer o que entender de direito. 20. 

Publique-se. Intimem-se. 21. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001967-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001967-04.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES REQUERIDO: BANCO 

BMG S.A Sentença Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de 

homologação de acordo realizado pelas partes no Id. 25031588. 2. 

Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual. É o sucinto 

relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. Toda e qualquer ação 

necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as 

partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário 

persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo 

por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, 

da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Se não houver acordo expresso 

sobre o tema, CONDENO as partes ao pagamento pro rata de custas e 

despesas processuais ut artigo 90, § 2º do CPC/2015, salvo se previa e 

expressamente já lhes deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou incidente 

a regra de isenção da Lei Estadual 7.603/2001 e/ou outra disposta em 

legislação federal de regência. 6. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de 

estilo. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002748-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GOMES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))
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DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002748-31.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JUCELIA GOMES PIRES REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 

julgada parcialmente procedente nos termos da sentença de ID. 11383345. 

2. Antes mesmo de iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte 

demandada informou o pagamento espontâneo da obrigação (ID. 

11712807). 3. A autora concordou com o valor depositado, dando por 

quitada a obrigação e requerendo a liberação da quantia depositada. 4. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID. 29531353, por conseguinte, 

AUTORIZO a expedição do alvará como requerido, considerando os dados 

mencionados. 5. Após, com o levantamento da quantia, ARQUIVEM-SE 

com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006840-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYRA MARTINS VILALBA OAB - MS14047 (ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006840-81.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. DARGILAN 

BORGES CINTRA promove AÇÃO DE INDENIZAÇÃO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO, todos qualificados nos autos. 2. O feito 

tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos autos do 

latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que a mesma 

foi intimada para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento e não se manifestou, conforme certidão em ID. 28001587, 

conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não é mais útil, 

adequado e/ou necessário. 3. É o relato do necessário. DECIDO. 4. Mister 

discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é acessória, 

secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia provocação da 

parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo útil, adequada 

e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o 

feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Esse é o pensamento 

jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil brasileiro vige 

o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial 

o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 6. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 2º, segunda parte, do artigo 485 do CPC, salvo 

se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou 

se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 7. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. 8. Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC. 9. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002748-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GOMES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002748-31.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JUCELIA GOMES PIRES REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, 

julgada parcialmente procedente nos termos da sentença de ID. 11383345. 

2. Antes mesmo de iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte 

demandada informou o pagamento espontâneo da obrigação (ID. 

11712807). 3. A autora concordou com o valor depositado, dando por 

quitada a obrigação e requerendo a liberação da quantia depositada. 4. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID. 29531353, por conseguinte, 

AUTORIZO a expedição do alvará como requerido, considerando os dados 

mencionados. 5. Após, com o levantamento da quantia, ARQUIVEM-SE 

com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 6. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001695-15.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 33.180,44 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BENEDITA BARTOLINA DA 

SILVA ALVES Endereço: Rua das Siriemas, 40, Vila Mariana, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: Francielli Zarista de Souza 

Endereço: rua alvarengas, monte verde, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PESSOAS, acima 

qualificado,na pessoa de seus Advogados, para realização perícia, 

ficando designado o dia 07/08/2020, das 14h00 às 18h00 horas, no(a) 

edifício do Fórum, Rua das Maravilhas s/n, Cavalhada, independentemente 

de termo de compromisso, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cáceres, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001695-15.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 33.180,44 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BENEDITA BARTOLINA DA 

SILVA ALVES Endereço: Rua das Siriemas, 40, Vila Mariana, CÁCERES - 

MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: Francielli Zarista de Souza 

Endereço: rua alvarengas, monte verde, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PESSOAS, acima 

qualificado,na pessoa de seus Advogados, para realização perícia, 

ficando designado o dia 07/08/2020, das 14h00 às 18h00 horas, no(a) 

edifício do Fórum, Rua das Maravilhas s/n, Cavalhada, independentemente 

de termo de compromisso, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Cáceres, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000691-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000691-98.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

NATANAEL ALVES DA SILVA Vistos etc. Em sua última manifestação, o 

autor em resposta a determinação de emenda de sua petição inicial, 

informou o seguinte: “Ademais, informa que o financiado alterou seu 

endereço junto aos cadastros da instituição financeira, sendo, no entanto, 

impossível alteração no contrato. Ocorre que o patrono utilizou o endereço 

constante no contrato, pelo volume de iniciais não se verificou a 

inconsistência no endereço do réu, e posteriormente notificou o requerido 

no endereço atualizado, o qual foi frutífero.” Embora a parte autora informe 

que houve a atualização do endereço pela parte ré, não apresentou 

qualquer documentação ou esclarecimento sobre o meio pelo qual o 

endereço foi atualizado a justificar a notificação frutífera em endereço 

estranho ao contrato. É necessário então que haja a demonstração da 

atualização do endereço pelo réu a fim de que o Juízo delibere sobre a 

validade da notificação juntada no id. 29675733 – Pág. 6. Portanto, 

concedo prazo de 15 dias para que o autor melhor esclareça a questão. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 14 de Abril de 2.020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006874-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA E COMERCIO CORREGO ALEGRE LTDA (AUTOR(A))

AGRICOM AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BENDLER SANTOS DA SILVA (REU)

LUIZ DE MATOS (REU)

CLEMICI DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006874-22.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

AGRICOM AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA, AGROPECUARIA E 

COMERCIO CORREGO ALEGRE LTDA REU: RODRIGO BENDLER SANTOS 

DA SILVA, CLEMICI DE MATOS, LUIZ DE MATOS Vistos etc. Embora os 

embargos de declaração apresentados pela parte ré suscitem a 

ocorrência de omissão vê-se pelos seus argumentos que não se trata de 

quaisquer das hipóteses descritas no art. 1.022 do Código de Processo 

Civil. Vale dizer que o problema noticiado na manifestação não demanda 

resposta jurisdicional, mas sim de suporte técnico da área de informática. 

Para tanto lembro o causídico que o portal PJE-TJMT disponibiliza canais 

de atendimento para suporte técnico, inclusive para Advogados (65 3617 

3900). Portanto, deixo de conhecer os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por 

não se enquadrarem na correspondente norma jurídica. Anoto que a 

decisão foi publicada na íntegra no Diário Eletrônico da Justiça n 10690, 

disponibilizado em 06/03/2020, página 114-117, constando como partes e 

Advogados habilitados: Processo Número: 1006874-22.2019.8.11.0006 

Parte(s) Polo Ativo: AGROPECUARIA E COMERCIO CORREGO ALEGRE 

LTDA (AUTOR(A)) AGRICOM AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA 
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(AUTOR(A)) Advogado(s) Polo Ativo: RENATO WIECZOREK OAB - 

MT7498-O (ADVOGADO(A)) Parte(s) Polo Passivo: RODRIGO BENDLER 

SANTOS DA SILVA (REU) LUIZ DE MATOS (REU) CLEMICI DE MATOS 

(REU) Advogado(s) Polo Passivo: RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - 

MT25287-O (ADVOGADO(A)) De toda sorte para que nova publicação 

seja disponibilizada transcrevo adiante a parte dispositiva da decisão que 

deferiu a liminar postulada na inicial: "Ante o exposto, com fundamento no 

art. 562 e 567 do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar pleiteada pela 

requerente, para o fim de conceder o Interdito Proibitório, determinando 

que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato espoliativo ou 

turbativo na área objeto da lide, sob pena de incorrer em multa diária de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de descumprimento da 

ordem e sem prejuízo da resposta criminal à transgressão da norma 

judicial. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Tendo os Requeridos já 

apresentado defesa intime a parte Autora para impugnar, querendo, no 

prazo legal." (vide id. 29597657). No mais, cumpra-se observando as 

determinações contidas na decisão anterior. Cáceres/MT., 14 de Abril de 

2.020 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003034-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003034-04.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCILA FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... Lucila Ferreira, 

qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em Juízo com ação de 

cobrança do seguro D.P.V.A.T. em face de Seguradora Líder, alegando, 

em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito envolvendo veículo 

automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza permanente. Em razão 

disso, requer a procedência da ação para que a requerida seja 

condenada ao pagamento de indenização no valor de R$7.087,50 (sete mil 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Alega que a via 

administrativa foi utilizada para tal requerimento, contudo, teve seu pedido 

negado pela ré. Com a inicial, vieram documentos (ids. 20699199 – págs. 

01 a 03, id. 20699210 – págs. 01 e 02, id. 20699219 – págs. 01 e 03, id. 

20699227, id. 20699238, id. 20699356 – págs. 01 e 02, id. 20699367- 

págs. 01 e 02, id. 20699381 – págs. 01 a 03, id.20699387 – págs. 01 e 02, 

id. 20699555 – págs. 01 a 03, id. 20699567 – págs. 01 e 02, id. 20699572 

– págs. 01 a 03, id. 20699577 – págs.01 e 02, id. 20699587 – págs. 01 e 

02, id. 20699743 – págs. 01 e 02, id. 20699749, id. 20699752 – págs. 01 e 

02, id. 20699754, 20699761 – págs. 01 e 02, id. 20699766 – págs. 01 e 02, 

id. 20699776 – págs. 01 e 02, id. 20699781, 20699786 – págs. 01 e 02). 

Citada, a ré apresentou defesa no id. 22323864 – págs. 01 a 33, arguindo 

preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o processo 

administrativo não foi finalizado por falta de apresentação da 

documentação exigida. No mérito, sustenta que o acidente sofrido pela 

Autora não esta acobertado pelo seguro obrigatório que indeniza tão 

somente danos decorrentes de acidentes causados por veículos 

automotores de via terrestre. Sustenta que o veículo o veículo automotor 

deve ser o causador do sinistro, ou seja, contribuir diretamente para a 

ocorrência do acidente. Alega que na hipótese não há prova do 

envolvimento de veículo automotor no acidente informado, uma vez que os 

documentos acostados pela Autora não comprovam o abalroamento ou 

choque de qualquer automóvel contra a bicicleta da Autora. Assevera que 

a lesão da Autora é decorrente de caso fortuito, não causada por veículo 

automotor. Argumenta não existirem provas quanto a invalidez permanente 

da Demandante, tampouco quanto ao nexo causal – que o dano tenha 

decorrido de acidente de transito -, uma vez que as fichas médicas 

apontam que a Autora teria caído de bicicleta e sofrido trauma enquanto 

deambulava pela casa, segundo seu próprio relato. Alternativamente, em 

caso de condenação, requer que aa fixação do valor indenizatório 

observe o grau da lesão suportada e as disposições da lei que regre o 

seguro, especialmente a tabela anexa à Lei. Juntou documentos (id. 

22323865 – págs. 01 a 60, id. 22323866 – págs. 01 a 23, id. 22323867 – 

págs. 01 a 02, id. 22323999, id. 22455539, id. 22455855, id. 22455852, 

22628816). Realizada audiência para tentativa de conciliação (id. 

22643632), as partes não chegaram a um acordo. Na oportunidade, a 

autora foi submetida à avaliação médica, cujo laudo pericial foi juntado nos 

autos no id. 22644221 – págs. 01 e 02. Impugnação à contestação no id. 

23993456 – págs. 01 e 02. A ré se manifestou no id. 24113294- págs. 01 

e 02, reiterando a alegada ausência de nexo causal. O feito foi saneado, 

fixado os pontos controvertidos e determinada a produção de prova 

testemunhal. A audiência de instrução foi realizada, sendo colhido o 

depoimento pessoal da Autora e de uma informante, além de inquirida um 

testemunha (id. 28974686 – págs. 01 a 04). A Requerida apresentou 

alegações finais remissivas (id. 29078609). A Autora juntou suas 

alegações no id. 29941468. É o relatório. Decido. Não existindo nulidades 

processuais e já analisadas as preliminares arguidas (id. 2419189 – págs. 

01 e 02), passo á análise do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(D.P.V.A.T.), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas 

de acidentes de trânsito ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do acidente de 

trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um e outro, bem 

como a comprovação da invalidez permanente total ou parcial. No caso, 

em que pese os argumentos da Requerida, tenho que restou comprovado 

nos autos que a Autora foi vítima de acidente de transito envolvendo 

veiculo automotor, além de evidenciado o nexo causal entre a 

lesão/invalidez suportada e o aludido acidente. Isso porque, em que pese 

o teor do documento médico juntado no id. 20699555 indicar, 

supostamente, que a Autora teria sofrido e narrado um acidente pessoal 

dentro da própria residência, que teria motivado o atendimento médico 

naquela data (18.10.18), há relato de testemunha ocular do acidente 

sofrido pela Requerente, que ao prestar depoimento em Juízo declarou ter 

presenciado o sinistro. Vejamos trecho do depoimento prestado: “...Que 

presenciou o acidente; Que estava passando quando viu que a moto 

bateu na Autora e derrubou ela; Que o “carro” (ambulância) do quartel que 

socorreu a Requerente; Que a Requerente teve sequela; Que ela ficou na 

cadeira de rodas; Que na hora que passou só viu quando a moto bateu e 

derrubou ela;...Que depois do acidente ligou para a nora dela; Que não 

lembra do veículo; Que não lembra da roupa dele; Que ele ateu, derrubou 

e...(foi embora)...Que quem prestou atendimento para ela foi a ambulância 

do quartel; Que quando viu que a ambulância chegou ele foi embora pois 

estava trabalhando...Que ia passando na hora do acidente; Que viu o 

acidente, a pancada e ela caído no chão”. Nesse sentido também narrou a 

informante ouvida pelo Juízo e versaram as declarações prestadas pela 

Autora. Não obstante, pelos depoimentos e prova documental, em especial 

o Boletim de Ocorrência e documentos médicos, restou demonstrado que 

o acidente em questão ocorreu em 18.10.18. Sendo assim, tenho que 

restou comprovado o acidente de transito envolvendo veiculo automotor, 

uma motocicleta, que na ocasião atingiu a vítima, ora Autora, que 

transitava em uma bicicleta pela via. Não obstante, no que tange ao nexo 

causal entre o sinistro e o dano, os documentos médicos juntados pela 

Autora nos ids. 20699356 – págs. 01 e 02, id. 20699381 – págs. 01 a 03, 

id. 20699387 – págs. 01 e 02, id. 20699555 – págs. 01 a 03, id. 20699567 

– págs. 01 a 02, id. 20699572 – págs. 01 a 03 e seguintes, indicam que na 
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data do acidente a Autora foi submetida a atendimento médico em razão 

de lesão no membro inferior esquerdo por lesão no fêmur esquerdo. 

Assim, resta comprovado o nexo de causalidade de modo que não 

prospera a alegação da ré no que diz respeito à ausência de provas 

quanto ao vínculo da lesão suportada ao acidente de trânsito. Não 

obstante, também não prospera a alegada ausência de provas quanto a 

invalidez permanente sofrida da Autora, uma vez que submetida à 

avaliação médica realizada pelos médicos Dr. Odenil M. França e Dra 

Sandra Mara Gozzi Neta restou constatada a existência de invalidez 

parcial incompleta em razão de perda funcional do membro inferior 

esquerdo, com repercussão de 75% (setenta e cinco por cento). Muito 

embora este Juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, vislumbro que o 

mesmo essencial e evidencia de maneira clara a existência de lesão, bem 

como a sua extensão. Não obstante, a avaliação foi realizada por 

profissionais capacitados, inexistindo qualquer fato que desabone o laudo, 

de modo que fresta comprovada a existência de invalidez parcial 

permanente da autora. Assim sendo, cabe salientar que artigo 3º da Lei 

nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). Desta feita, a 

tabela anexa a Legislação que regre o seguro apresenta os percentuais 

sobre a importância segurada por órgão ou membro lesionado a serem 

considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório decorrente 

de invalidez permanente parcial. Como no caso a perda funcional atingiu o 

membro inferior da Autora, o segmento anatômico previsto pela tabela 

anexa à Lei do D.P.V.A.T. a ser utilizado é especificado como: “Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”. Nessa 

esteira, de acordo com a tabela anexa à Lei do Seguro D.P.V.A.T., as 

lesões que levam ao comprometimento funcional ou anatômico de um dos 

membros inferiores são indenizadas no montante de até 70% do teto da 

indenização do seguro, que resulta no valor máximo de R$9.450,00. De 

outra senda, como exposto, o inciso II, do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74, 

determina que o quantum indenizatório deve ser reduzido 

proporcionalmente de acordo com o grau de repercussão (75% - 

repercussão intensa; 50% - repercussão média; 25% - repercussão leve 

e 10% para sequelas residuais). No caso em apreço, as características 

evidenciadas no laudo pericial indicam que a invalidez apresentada pela 

Autora é de repercussão intensa (75%), de modo que a redução 

proporcional deve resultar no pagamento de 75% da referida indenização 

máxima, culminando no montante indenizatório de R$7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Deste modo, faz jus a Autora 

ao recebimento de indenização relativa ao seguro obrigatório no importe 

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido 

a partir da data do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação. Diante do exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido exordial, condenando a Requerida ao pagamento de R$7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) á Autora, corrigido 

desde a data do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% a 

partir da citação. Diante da sucumbência, condeno a Ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, este no percentual de 15% 

(quinze) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos 

I a IV, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte 

Autora para que requeira o que entender pertinente em 15 dias. Acaso 

não se manifeste, intime-se a Ré para efetuar o pagamento das custas no 

mesmo prazo. Após, arquive-se com as baixas necessárias e anotações 

devidas. Cáceres, 13 de abril de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000063-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000387-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

BABY FRAUDAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DIVINA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Suspendo o feito até o julgamento final do Agravo de 

Instrumento nº 1011354-61.2019.8.11.0000, conforme decisão proferida 

naqueles autos que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000255-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIRIO ARTUR GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação parcial de dívida, o que enseja a extinção 

do feito com relação às CDAs 33646/2018 e 33647/2018. Nessa toada: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE 

PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE 

SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o 

parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da 

execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão 

somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos termos do art. 151 

do CTN, o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade 

do crédito, e não de caracterização da inexigibilidade da CDA. O 

parcelamento do crédito tributário, por acordo entre as partes, sem 

novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo prazo avençado". 

(Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. (N.U 

0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 
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18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, somente com relação às 

CDAs--------; b) Referente à CDA 32447/2018, tendo em vista o 

parcelamento, suspendo o feito pelo prazo de 12 (doze) meses; c) Após, 

conclusos; e) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000237-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BETI MALDONADO DE BARROS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista o pagamento e parcelamento da 

dívida. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento em relação à CDA 33268/2018, o que enseja a 

suspensão deste débito e extinção das demais CDAS pelo pagamento. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR PARCIALMENTE O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC, somente com relação às 

CDAs 33269/2018 e 31626/2018; b) Suspender o feito pelo prazo de 12 

(doze) meses em razão do parcelamento; c) Após, conclusos; e) 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000698-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CRESPO CLAROS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - 

EPP (EXECUTADO)

RICARDO CRESPO CLAROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por 

RICARDO CRESPO CLAROS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO – 

EPP e RICARDO CRESPO CLAROS, aduzindo nulidade da citação por 

edital. Impugnação do excepto em ID 28590530. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece relato. Passo a decidir. É cediço que a 

exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional 

de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não 

demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. 

Vislumbro que no presente caso é cabível a presente exceção, tendo em 

vista não depender de dilação probatória. No mérito, é caso de rejeição da 

presente exceção. Os executados não foram localizados mediante carta 

com aviso de recebimento (AR) e Oficial de Justiça (IDs 5553111 e 

9584568), sendo possível a citação destes via edital, quando infrutíferos 

os meios já mencionados. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do 

REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime do art. 543-C, do CPC/73, 

tendo efeito vinculante em todos os processos cuja tal matéria se versa, 

adotou o entendimento “(...) no sentido de que essa norma estabelece, 

não simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim 

indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem 

sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível 

quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse sentido: REsp 

927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no 

REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 

10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 

02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 01/09/2008 (...)”. Ademais, o enunciado da Súmula 414 do STJ 

prevê que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades". Nessa orientação: RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ (2017/0158258-1) RELATOR : MINISTRO 

HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E 

INTEGRADOS DIAGNÓSTICOS LTDA ADVOGADO : SEM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, 

de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 

543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 

8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é 

cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: 

a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, 

verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, 

sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da 

LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a 

citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades 

previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 

2017(data do julgamento). No caso em comento, não existe qualquer prova 

juntada aos autos no sentido de demonstrar que os executados 

requereram a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, 

havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal dos Executados, 

restando frustrada (ID 9584568). A citação por edital foi efetuada em 

acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar 

em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se 

que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco 

de dados do exequente, informando sempre quando for modificado. 

Cumpre destacar que a execução fiscal tem rito especial, próprio à 

satisfação do credito tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei de 

Execuções fiscais, são aplicáveis as disposições do CPC que não lhe 

sejam contrárias, como é o caso do art. 256, §3º do CPC de 2015. Nessa 

toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. 

INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital 

quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 

8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por 

oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC 

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A 

execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário 

e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do 

Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3º deste 

diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF. RECURSO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS – 22ª Câmara Cível, Agravo 

de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira 

Cezar, julgado em 13/10/2017) ISSO POSTO, e por tudo que mais consta 

nos autos, DECIDO: a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

pelas razões já expostas; b) Intime-se a Fazenda Pública para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos cálculo atualizado do débito, 

bem como indique bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena 

de suspensão e posterior arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000357-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINO CARLINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO
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Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por 

LAURENTINO CARLINO, aduzindo prescrição parcial dos débitos. 

Impugnação do excepto em ID 25115061. Vieram os autos conclusos. É o 

que merece relato. Passo a decidir. É cediço que a exceção de 

pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no 

processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem 

dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. Vislumbro que no 

presente caso é cabível a presente exceção, tendo em vista não 

depender de dilação probatória. No mérito, é caso rejeição da presente 

exceção. O STJ fixou a tese de que o prazo inicial para a contagem do 

prazo prescricional referente ao IPTU se dá no dia seguinte ao vencimento 

da cobrança do tributo. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO 

VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA 

TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A 

SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA 

MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE 

OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se 

de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a 

Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 

174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o 

transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da 

exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, 

até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar 

execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o 

crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço 

do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este 

STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), 

submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou 

fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do 

IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, 

iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte 

à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de 

ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da 

prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não 

pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma 

opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de 

efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal 

entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para 

pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera 

liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou 

parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, 

apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido 

crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de 

configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do 

crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda 

Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, 

fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da 

cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no 

dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o 

parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva 

da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (STJ 

Resp 1.641.011 – PA, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de 

julgamento 14/11/2018). Analisando a CDA nº 33449/2018, vislumbro que 

o IPTU do exercício de 2014 venceu em 12/08/2014. De acordo com o art. 

174, § único, I, do CTN, o prazo prescricional é interrompido pelo despacho 

que ordena a citação do devedor. O Superior Tribunal de Justiça adotou o 

entendimento de que a interrupção da prescrição retroage à data da 

propositura da ação, nos casos em que o ato interruptório se dá nos 

termos do art. 174, § único, I, do CTN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO 

À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. Conforme orientação adotada 

pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), a 

interrupção da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do 

CTN retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 219, § 1º, do 

CPC/1973. 2. Hipótese em que o termo a quo da prescrição, segundo as 

premissas fixadas na decisão colegiada, corresponde aos exercícios de 

2006, 2007 e 2009 e a demanda foi ajuizada em 20.12.2009. 

Considerou-se, no entanto, consumada a prescrição porque a demanda 

foi distribuída no juízo incompetente, tendo o despacho que a ordenou sido 

proferido pelo juízo competente apenas em 8.9.2014. 3. O STJ definiu, em 

julgamento de recurso repetitivo, no rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 

1.120.295/SP), que a interrupção da prescrição por meio da citação (na 

vigência original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), ou do despacho 

que a ordena (na redação dada pela LC 118/2005), retroage à data da 

propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973. 4. A 

circunstância de a demanda ter sido ajuizada no juízo incompetente é 

irrelevante, pois até mesmo um suposto despacho ordenatório da citação 

emitido por este teria o efeito de interromper a prescrição (art. 219, caput, 

do CPC/1973). No caso concreto, o que ocorreu é que o despacho foi 

proferido no juízo competente (o Tribunal de origem, após a remessa dos 

autos pelo juízo de primeiro grau), e o referido ato judicial foi praticado nos 

autos da mesma demanda (e não de outra), ajuizada em 20.12.2009. 5. 

Superado o equivocado entendimento quanto à ocorrência de prescrição, 

adotado no acórdão hostilizado, devem os autos retornar às instâncias de 

origem, para enfrentamento das razões de mérito deduzidas na Exceção 

de Pré-Executividade. 6. Recurso Especial provido. (Resp 1.682.977 - RN, 

Relator Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 19/09/2017) Assim, o 

termo final da prescrição do art. 174 do CTN, nesse caso, é o da 

propositura da ação (04/01/2019), ou seja, entre o vencimento do IPTU de 

2014 e a propositura da ação não se deixou transcorrer o prazo 

quinquenal, qual seja, o prazo prescricional. Outrossim, não houve 

incidência de prescrição concernente ao crédito fazendário do exercício 

de 2013. Compulsando a CDA nº 31690/2018, verifico que o crédito 

referente ao exercício de 2013 trata-se de parcelamento, causa 

interruptiva da prescrição, cujo prazo prescricional recomeça a fluir a 

partir data de inadimplemento do acordo. PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. 

DATA DO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou compreensão segundo a qual o prazo prescricional para a 

cobrança do crédito tributário interrompido pela adesão do contribuinte a 

programa de parcelamento volta a correr da data do inadimplemento da 

parcela, que caracteriza o desligamento, pouco importando o posterior 

momento em que a autoridade tributária reconhece essa condição. 

Precedentes: AgInt no REsp 1.461.208/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

Primeira Turma, DJe 13/12/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Min. 

Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 

1.432.821/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 2/6/2015. 2. 

Agravo não provido. (AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 30/08/2018) 

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Considerando 

que o parcelamento foi celebrado sob a vigência do antigo Código 

Tributário Municipal de Cáceres (Lei Complementar nº 17/1994), nos 

termos do art. 101, § 2º (alterado pela Lei Complementar nº 51/2003), o 

desligamento do parcelamento é caracterizado pelo não pagamento de 3 

(três) parcelas consecutivas. Assim sendo, conforme depreende-se da 

CDA em análise, a data de vencimento da terceira parcela consecutiva 

inadimplida (parcela nº 10) é 10/03/2014, sendo este o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional. Desse modo, o termo final para o 

ajuizamento da ação de cobrança do parcelamento seria a data de 

10/03/2019, ou seja, o exequente promoveu a presente ação dentro do 

prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Isto posto e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

pelas razões já expostas; b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, junte aos autos cálculo atualizado da dívida, bem como 

indique bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão e 

posterior arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001211-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZE MORAIS DA CUNHA - ME (EXECUTADO)

SUZE MORAIS DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO
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Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por 

SUZE MORAIS DA CUNHA – ME E SUZE MORAIS DA CUNHA, aduzindo 

nulidade da citação por edital. Devidamente intimado para que impugnasse 

a exceção, o excepto quedou-se silente, conforme depreende da certidão 

de ID 31099829. Vieram os autos conclusos. É o que merece relato. Passo 

a decidir. É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como 

instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em 

hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias 

conhecíveis de ofício. Vislumbro que no presente caso é cabível a 

presente exceção, tendo em vista não depender de dilação probatória. No 

mérito, é caso de rejeição da presente exceção. A executada não foi 

localizada mediante Oficial de Justiça (IDs 4986202 e 13931566), sendo 

possível a citação desta via edital, quando infrutífero o meio já 

mencionado. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 

1.103.050, ao qual foi submetido ao regime do art. 543-C, do CPC/73, tendo 

efeito vinculante em todos os processos cuja tal matéria se versa, adotou 

o entendimento “(...) no sentido de que essa norma estabelece, não 

simples enunciação alternativa de formas de citação, mas sim indicação 

de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva. Em 

outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas 

as outras modalidades de citação. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª 

Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 

2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 

930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg 

no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 

(...)”. Ademais, o enunciado da Súmula 414 do STJ prevê que "a citação 

por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades". Nessa orientação: RECURSO ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ 

(2017/0158258-1) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN 

RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E INTEGRADOS 

DIAGNÓSTICOS LTDA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

- SE000000M EMENTA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE 

OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento 

do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino 

Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento 

no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por 

edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras 

modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por 

Oficial de Justiça. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por 

oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por 

edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o 

presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já 

que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso 

Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 2017(data do julgamento). No 

caso em comento, não existe qualquer prova juntada aos autos no sentido 

de demonstrar que a executada requereu a mudança de seu endereço 

perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, duas tentativas de 

citação pessoal da Executada, restando frustradas (IDs 4986202 e 

13931566). A citação por edital foi efetuada em acordo com o que 

preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 

256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do 

contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do 

exequente, informando sempre quando for modificado. Cumpre destacar 

que a execução fiscal tem rito especial, próprio à satisfação do credito 

tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei de Execuções fiscais, são 

aplicáveis as disposições do CPC que não lhe sejam contrárias, como é o 

caso do art. 256, §3º do CPC de 2015. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. 

INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital 

quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 

8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por 

oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC 

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A 

execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário 

e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do 

Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3º deste 

diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF. RECURSO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS – 22ª Câmara Cível, Agravo 

de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira 

Cezar, julgado em 13/10/2017) ISSO POSTO, e por tudo que mais consta 

nos autos, DECIDO: a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

pelas razões já expostas; b) Intime-se a Fazenda Pública para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos cálculo atualizado do débito, 

bem como indique bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de 

suspensão e posterior arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000700-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G P TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por G P 

TRANSPORTES LTDA - ME, aduzindo nulidade de citação e prescrição 

parcial dos débitos. Impugnação do excepto em ID 24543143. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece relato. Passo a decidir. É cediço que a 

exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional 

de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não 

demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício. 

Vislumbro que no presente caso é cabível a presente exceção, tendo em 

vista não depender de dilação probatória. No mérito, é caso de 

acolhimento parcial da presente exceção. A parte executada não foi 

localizada mediante carta com aviso de recebimento (AR) e Oficial de 

Justiça (IDs 19610067 e 19802730), sendo possível a citação desta via 

edital, quando infrutíferos os meios já mencionados. O Superior Tribunal de 

Justiça, em julgamento do REsp 1.103.050, ao qual foi submetido ao regime 

do art. 543-C, do CPC/73, tendo efeito vinculante em todos os processos 

cuja tal matéria se versa, adotou o entendimento “(...) no sentido de que 

essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de 

citação, mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas 

em ordem sucessiva. Em outras palavras: a citação por edital somente é 

cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação. Nesse 

sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 

25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell 

Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino 

Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. 

Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008 (...)”. Ademais, o enunciado da 

Súmula 414 do STJ prevê que "a citação por edital na execução fiscal é 

cabível quando frustradas as demais modalidades". Nessa orientação: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.685.587 - RJ (2017/0158258-1) RELATOR : 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR RECORRIDO : SERV DE ASSISTENCIA MÉDICA E 

INTEGRADOS DIAGNÓSTICOS LTDA ADVOGADO : SEM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M EMENTA TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, 

de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 

543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 

8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é 

cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: 

a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. In casu, 

verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, 

sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da 

LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a 

citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades 

previstas em lei. 3. Recurso Especial provido. Brasília, 03 de outubro de 

2017(data do julgamento). No caso em comento, não existe qualquer prova 

juntada aos autos no sentido de demonstrar que a executada requereu a 

mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, havendo, 

efetivamente, uma tentativa de citação pessoal da executada, restando 

frustrada (ID 19802730). A citação por edital foi efetuada em acordo com 

o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao 

art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015. Ressalte-se que é ônus do 

contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do 

exequente, informando sempre quando for modificado. Cumpre destacar 
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que a execução fiscal tem rito especial, próprio à satisfação do credito 

tributário. Assim, por força do art. 1º da Lei de Execuções fiscais, são 

aplicáveis as disposições do CPC que não lhe sejam contrárias, como é o 

caso do art. 256, §3º do CPC de 2015. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC/2015. 

INAPLICABILIDADE. Na execução fiscal, é cabível a citação por edital 

quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 

8º da Lei n. 6.830/1980: a citação por meio de carta AR e a citação por 

oficial de justiça. Decisão do e. STJ sujeita ao regime do art. 543-C do CPC 

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, 

julgado em 25/03/2009, Dje 06/04/2009) e sumulada no Enunciado 414. A 

execução fiscal tem rito especial próprio à satisfação do credito tributário 

e por força do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, é subsidiária a aplicação do 

Código de Processo Civil. Portanto, inaplicável o art. 256, §3º deste 

diploma, prevalecendo a previsão especial do art. 8º da LEF. RECURSO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS – 22ª Câmara Cível, Agravo 

de Instrumento 0251881-32.2017.8.21.7000, Relator Desa. Denise Oliveira 

Cezar, julgado em 13/10/2017) Noutro giro, a ação para a cobrança do 

crédito fazendário prescreve em cinco anos, a contar da data da 

constituição definitiva do tributo, sendo que a prescrição é interrompida 

pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174 do Código 

Tributário Nacional. No entanto, o STJ, no julgamento do REsp 1120295/SP 

(recursos repetitivos), fixou a tese de que a interrupção da prescrição 

retroage à data da propositura da ação. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.INTERRUPÇÃO. EFEITOS QUE 

RETROAGEM À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DO ART. 219, § 1°, DO CPC. RESPONSABILIDADE PELA 

DEMORA, NA EFETIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO CITATÓRIO, QUE FOI 

IMPUTADA, AO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO PRÓPRIO EXEQUENTE. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DO 

JUÍZO DE VALOR CONCRETO, EXARADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. "A Primeira Seção 

do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas 

Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para 

efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC. 

Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, 

extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da 

propositura da ação quando a demora na citação é imputada 

exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ" (STJ, 

AgRg no REsp 1.382.110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2015). II. Descabe reexaminar, em sede 

de Recurso Especial, o juízo de valor concreto, efetuado nas instâncias 

ordinárias, acerca da efetiva atribuição subjetiva pela demora na 

realização do procedimento citatório, em razão da vedação contida na 

Súmula 7/STJ. Assim, proclama a jurisprudência deste STJ que "não 

merece seguimento o presente recurso quanto à alegação de inércia do 

Poder Judiciário em efetuar a citação do devedor, pois esta análise 

demanda, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos 

autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por óbice da Súmula 

7/STJ" (STJ, AgRg no REsp 1382110/BA, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2015). III. Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp 308.705/BA, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015) 

Desse modo, o marco interruptório do prazo prescricional, in casu, é a 

data da propositura da ação (08/01/2019). Compulsando a CDA que instrui 

a exordial, verifico que entre a propositura da ação e a constituição do 

crédito fazendário do exercício de 2016 transcorreu mais de 5 (cinco) 

anos. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

ACOLHER PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, no 

sentido de reconhecer a prescrição do crédito fazendário do exercício de 

2013 e extinguir parcialmente o feito com resolução de mérito, forte no art. 

174, CTN c/c art. 487, II, CPC; b) Intime-se a Fazenda Pública para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cálculo atualizado da dívida, 

descontando-se o crédito prescrito, bem como indique bens da parte 

devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) Às providências. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007856-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ZINHANI (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE MELO ZINHANI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que a senhora ANA LÚCIA DE MELO ZINHANI, ora 

terceira interessada, se manifestou nos autos alegando ilegitimidade 

passiva, ante o falecimento do executado no ano de 2007 (ID 21763230). 

Todavia, não houve nesta ação erro quanto à parte que figura no polo 

passivo, pois, compulsando detidamente os autos, verifico que na peça 

exordial, bem como nas CDAs que a acompanham, consta como devedor 

o ESPOLIO DE JESUS ZINHANI. Outrossim, o exequente relatou nos autos 

que a ausência de indicação do Espólio na autuação processual do PJe se 

deu em razão de entraves do próprio sistema, assim sendo, não se pode 

imputar ao exequente a responsabilidade por erro derivado do próprio 

sistema de autuação, do qual ele não detém controle. Por fim, conforme 

certidão de ID 30629879, já foi procedida a retificação na autuação 

processual, passando a constar corretamente como executado o espólio 

do de cujus. Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

INDEFERIR o petitório de extinção do feito (ID 21763230), pelas razões já 

expostas; b) Expeça-se novo mandado de citação, retificando-se a parte 

executada; c) Em caso de transcurso do prazo legal para o pagamento 

voluntário ou garantir a execução, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indique bens do devedor passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão do feito e posterior arquivamento; d) Após, 

conclusos; e) Às providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003752-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DAGUIA LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra EVERTON DAGUIA LACERDA, na qual o credor 

informa o pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação 

da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de 

mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 

924, II, do CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Determino o 

desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; d) Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as baixas de 

praxe; e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004267-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006803-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-91.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DE CAMPOS COLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001558-91.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CARMEM LUCIA 

DE CAMPOS COLETA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-76.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001559-76.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ELIZIO RIBEIRO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011199-91.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILO PIRES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011199-91.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: EVANILO PIRES DE MORAES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. Às providências. CÁCERES, 12 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-61.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001560-61.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:PAULO 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA BARROS 

MARQUES DE OLIVEIRA, IDARIO PEREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: 

BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006125-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DE JESUS MAXIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006125-05.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSENI DE JESUS MAXIMO 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Designe-se 

nova data de audiência de conciliação. Intimem-se as partes em tempo 

hábil. Às providências. CÁCERES, 12 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006100-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISIS BEL GAMES COENE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006100-60.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME EXECUTADO: ISIS BEL GAMES COENE Vistos, etc. 

Defiro o pedido para que a executada seja inscrita no cadastro de 

inadimplentes, na forma do art. 782, § 3º do NCPC/2015. Nada mais sendo 

requerido pelo exequente, arquivem-se os autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 12 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005762-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BENEDITA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005762-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SIRLENE BENEDITA DE 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Redesigne-se nova data de audiência de conciliação. Intimem-se as partes 

em tempo hábil. Às providências. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-97.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BOSCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010205-97.2013.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON BOSCO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Verifica-se do extrato de realização de busca de veículos através do 

sistema RENAJUD que foram encontrados quatro veículos de propriedade 

a Executada. Assim, deve a Exequente manifestar de forma expressa se 

tem interesse no bem e caso positivo que indique sobre qual deles 

referidos veículos requer seja efetivada a penhora e remoção, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Retifique-se os autos para fazer consta como 

execução. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004444-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RODRIGO NAZARETH DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004444-34.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARILENE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: RODRIGO NAZARETH DOS SANTOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Intime-se o requerente para 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DA SILVA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010040-79.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: CONCEICAO DA SILVA 

MENDES EXECUTADO: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Expeça-se 

citação à Executada, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente embargos ou 

concorde com o pagamento dos valores pleiteados na exordial. Havendo 

apresentação de embargos, cuja tempestividade deverá ser certificada, 

voltem-me os autos conclusos para decisão e homologação de cálculo. 

Cumpra-se. CÁCERES, 6 de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005850-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVA APARECIDO WAGNER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005850-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GEOVA APARECIDO 

WAGNER DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Designe-se nova data de audiência de conciliação. Intime-se as partes em 

tempo hábil. Às providências. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005177-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BELEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005177-63.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS FERNANDES 

REQUERIDO: NELSON BELEM Vistos, etc. Defiro o pedido para que o 

requerente informe o novo endereço do requerido, no prazo de 10 dias. 

Às providências. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VIEIRA FERREIRA FAQUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004834-67.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA VIEIRA FERREIRA 

FAQUINI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se o 

requerido no endereço informado pelo requerente, para que seja dado 

cumprimento da decisão liminar. Às providências. CÁCERES, 13 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005338-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GARCIA PACHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005338-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: LUCAS GARCIA PACHE Vistos, etc. Defiro o 

pedido para que o requerente informe o endereço do requerido, no prazo 

de 10 dias. Às providências. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011538-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUCIO RODRIGUES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011538-79.2016.8.11.0006. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: SANDRO LUCIO RODRIGUES DE PAULA Vistos, etc. Nada 

mais foi requerido pelo executado, arquivem-se os autos. Às 

providências. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003074-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE JESUS BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA SILVA OAB - MT26445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003074-83.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO DE JESUS 

BENEVIDES REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Cumpra-se 

integralmente a decisão exarada no ID. 22846526. Designe-se a audiência 

de conciliação. Às providências. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-75.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VIDOR MELAO DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010502-75.2011.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE VIDOR MELAO DUARTE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Verifica-se que a 

Requerente não foi encontrada para ser intimada acerca do recurso 

interposto pelo Requerida. Entretanto, considerando que a Requerente 

mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo, declaro válida a intimação 

de ID n. 19415761, com fulcro no § 2º do art. 19 da Lei 9.099/95. Assim, 

adote a Sra. Gestora as medidas necessárias para cumprimento da 

decisão de ID n. 13351925. Cumpra-se. CÁCERES, 13 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011954-23.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BARRETO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011954-23.2011.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRA BARRETO DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Considerando que houve a juntada de cálculo realizado pela contadoria 

judicial, intime-se a Exequente para tomar conhecimento e, querendo, 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para julgamento da impugnação à Execução apresentada pelo 

Executado. Retifique-se os autos para fazer constar como execução. 

Cumpra-se, com urgência. CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO EMIDIO CARDOSO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001564-98.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FABIANO EMIDIO 

CARDOSO DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

GERALDO COUTINHO HORN POLO PASSIVO: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - PGE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002408-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

exequente manifestar sobre os embargos a execução

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001568-38.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SILVANI SOUZA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NESTOR DA SILVA LARA 

JUNIOR POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-60.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (REU)

 

PROCESSO n. 1001573-60.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004861-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CANDIDA LIMA CRISTO (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

MUNICIPIO DE CACERES (TESTEMUNHA)

 

INTIMAR PARA TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO ANEXA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006331-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

LUIZ RIBEIRO OAB - 140.607.361-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 18/02/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006331-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

LUIZ RIBEIRO OAB - 140.607.361-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001194-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001194-22.2020.8.11.0006. EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MUNICIPIO DE CACERES 

Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o idoso Jorge Rodrigues de Oliveira, 

de 68 anos, encontra-se em estado de vulnerabilidade, considerando a 

ausência de familiares em condições de cuidar do mesmo, tão pouco para 

ser curador. O Ministério Público informa que receber relatório emitido pela 

Assistência Social da Prefeitura Municipal, informando a ocorrência de 

abandono do referido idoso, bem como que o mesmo se encontrava no 

Pronto Atendimento do Médico, necessitando com urgência de uma vaga 

no lar do idosos. Com base no art.45, inciso V, do Estatuto do Idoso, 

requer a aplicação de medida de proteção ao idoso Jorge Rodrigues de 

Oliveira, consistente em abrigamento imediato do mesmo em instituição de 

longa permanência para idoso, independente de vaga, indicando como 

local mais próximo e adequado, a Casa/Lar dos Idosos “Servas de Maria”. 

Requer ainda, que seja determinado ao Município que adote as medidas 

necessárias para cumprimento do disposto no inciso II, do art. 45, do 

Estatuto do Idoso, através da Secretaria de Assistência Social. É o breve 

relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 

330 do mesmo diploma legal. Pois bem, analisando o relatório apresentada 

pela Assistência Social do Município, é possível constar que o idoso 

encontra-se realmente em estado de vulnerabilidade, tendo seus direitos 

ameaçados, considerando não ter qualquer parente capaz de atender 

suas necessidades de cuidados inerentes a pessoa idoso, preenchendo 

assim os requisitos do disposto no art. 43 do Estatuto do Idoso. Desse 

modo, verifica-se a necessidade da aplicação das medidas protetivas em 

favor do idoso, aplicando o disposto no inciso V, do Estatuto do Idoso, 

consistente em providenciar abrigo em entidade adequada. Vejamos o que 

dispõem os citados artigos: Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do 

Estado; II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de 

atendimento; III – em razão de sua condição pessoal. Art. 45. Verificada 

qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o 

Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre 

outras, as seguintes medidas: I – encaminhamento à família ou curador, 

mediante termo de responsabilidade; II – orientação, apoio e 

acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de sua 

saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à 

pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; V – abrigo em 

entidade; VI – abrigo temporário. Acerca da legitimidade passiva do 

município, eis que se trata de responsabilidade solidária comum entre 

União, Estados, Distrito Federal e Município, sendo a saúde um direito de 

todos e um dever do Estado, Eis a jurisprudência: MEDIDA DE PROTEÇÃO. 

IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO. ABRIGO EM ESTIDADE. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. Não caracterização. Direito à saúde é de competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Responsabilidade solidária. Súmula 37 do TJSP. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. A saúde é um direito social e de todos, e um 

deve do Estado. Art. 196 da CF. A família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida. Idoso em situação de risco. Necessidade de aplicação de 

medida de proteção de abrigo em entidade. Inteligência do art. 230 da CF e 

dos arts. 43 e 45 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso). RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJ-SP 1001807472014826068 SP 1001807-47.2014.8.26.0681, 

Relator Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 19/03/2018, 2 Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2018) Diante de todos o exposto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 78 de 810



determino o acolhimento do idoso Jorge Rodrigues de Oliveira, de 68 anos, 

no lar para idosos “Servas de Maria”, para atendimento adequados às 

necessidades do idoso, a fim de garantir a sua integridade, nos termos 

estatuídos na Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 

independentemente da existência de vaga. Determino ainda ao Município 

de Cáceres/MT que, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, 

aplique as medidas de proteção prevista no inciso II, do artigo 45, do 

Estatuto do Idoso (orientação e acompanhamentos temporários). 

Determino ao Centro de Referência em Assistência Social que encaminhe 

relatório mensal da situação do idoso, relatando seu estado de saúde, os 

cuidados desempenhados e demais informações necessárias Dispensada 

a audiência de conciliação em razão da natureza da ação; Cite-se o 

Requerido da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na 

forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, ambos do CPC. 

Adote a Sra. Gestora quaisquer outras providencias que se fizerem 

necessárias para cumprimento da presente decisão. Cumpra-se. 

CÁCERES, 13 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000970-84.2020.8.11.0006. TESTEMUNHA: BENEDITA GOMES DE 

OLIVEIRA TESTEMUNHA: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Segundo consta da inicial, a Requerente é servidora pública estadual, 

atualmente aposentada em virtude de reconhecimento de incapacidade 

laborativa permanente desde a data de 23 de novembro de 2017. A 

Requerente afirma que sua incapacidade laborativa foi decorrente de 

acidente de trabalho, razão pela requereu administrativamente a 

concessão de isenção tributária referente a retenção de imposto de 

renda, tendo sua solicitação negada sob argumento de que sua patologia 

não estaria inserida no rol do art. 1º da Lei n. 11.052/04. Reconhece a 

Requerente, que o laudo pericial foi omissão quanto a causa ou natureza 

da incapacidade laborativa, no entanto há diversos outros documentos 

públicos que reconhecem e atestam tal fato. A Requerente afirma 

impossibilidade de definir nesta fase processual o montante a ser 

restituído, mas informa que atualmente já foram retidos indevidamente o 

valor total de R$ 37.301,96 (trinta e sete mil trezentos e um reais e noventa 

e seis centavos), do qual entende devido a incidência de juros e correção 

monetária, bem como repetição de indébito. Atribui a causa o valor de R$ 

53.081,60 (cinquenta e três mil e oitenta e um reais e sessenta centavos). 

É o relato necessário. A competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública tem sua previsão legal na Lei n. 12.153/90, na qual, dentre outras 

questões, fixa a alçada no patamar de até 60 (sessenta) salários mínimos, 

nos seguintes termos: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

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

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (grifo nosso) § 

1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Nesse passo, indispensável neste primeiro 

momento a análise quanto ao valor atribuído à presente causa. Pois bem, é 

sedimentado o entendimento de que o valor da causa deve corresponder 

ao proveito econômico pretendido pelo autor da ação, ainda que não 

aferível no ato da proposição da demanda, deve ser ao menos por 

estimativa. Nesse sentido, o § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil 

dispõe, vejamos: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. (grifo nosso) Desse modo, a Autora afirmar que o 

montante efetivamente devido só poderá ser informado em liquidação de 

sentença, ao mesmo estimava do valor deve ser de forma apurada, nos 

termos indicados na inicia. Assim, a considerar que a Autora alega fazer 

jus a repetição de indébito sobre os valores já retidos supostamente de 

forma indevida, requerendo ainda que recaia sobre estes juros e correção 

monetária, tais valores deverão ser aferidos, não podendo a sentença ser 

ilíquida em sede de Juizado Especial, nos termos do que dispõe o 

parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95. Art. 38. A sentença 

mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos 

fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo 

único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda 

que genérico o pedido. Desse modo, considerando que a Requerente 

informa inicialmente o valor de R$ 37.301,96 (trinta e sete mil trezentos e 

um reais e noventa e seis centavos) como retido indevidamente e sobre 

este requer a aplicação da repetição de indébitos mais juros e correção 

monetária, tem-se que o proveito econômico perseguido não condiz com o 

valor atribuído a presente causa. Considerando que a documentação 

juntada aos autos e os dados informados na inicial não permitem a esta 

magistrada a correção de ofício do valor da causa, razão pela qual deve a 

Requerente proceder com a devida correção. Nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os Requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendem a inicial consistente em atribuir a presente 

causa o valor correto, de acordo com o proveito econômico almejado. 

Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às determinações, 

será a inércia tida como abandono processual, ensejando a extinção do 

feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 

9099/95. Após cumpridas as deliberações, concluso. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003492-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DO AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003492-55.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELTON DO AMORIM SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos 

fatos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA – SUBSTITUTIVA FGTS ajuizada 

ELTON DO AMORIM SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando que realizou com o Requerido contratos temporários, 

reiteradamente, do ano de 2013 à 2017. Argumenta que, tendo em vista as 

sucessivas contratações, estas perderam a excepcionalidade da 

temporalidade, razão pela qual entende nulo tais contratos. Requer a 

nulidade dos contratos e consequente condenação da Requerida ao 

pagamento do FGTS. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que as normas da CLT 

são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo. As 

contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos 
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previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a 

contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

ficando vedada a modalidade quando as atividades a serem realizadas, 

estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser 

permanente ou habitual. Em que pese as alegações da Requerida, 

extrai-se dos contratos juntados nos autos que o autor foi contratado 

reiteradamente no período supramencionado. O autor foi contratado 

sucessivamente no período de 2013 - 2017, ou seja, por quatro anos 

consecutivos, situação que descaracteriza a contratação elencada no 

dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Em 

caso análogo se posicionou nesse sentido nosso Tribunal de Justiça: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – PRELIMINAR – SENTENÇA 

EXTRA PETITA – CONFIGURADA – MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO – 

NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – 

SALDO DE SALÁRIO – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – DÉCIMO 

TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS 

CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – AUMENTO DO GRAU – SITUAÇÃO FAZVORÁVEL NÃO 

DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE MONTANTE RECOLHIDO A TÍTULO DE 

CONTRIBUIÇÃO AO INSS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Conforme dispõe o art. 128, do CPC/1973, “o juiz decidirá a lide 

nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. O STF 

firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário 

de trabalho com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço 

público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato 

temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o 

contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei nº 

8.036/90, art. 19-A). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período efetivamente 

trabalhado, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 9 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006820-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON RIDLEY DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006820-90.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HELTON RIDLEY DE FREITAS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO proposta por HELTON RIDLEY DE 

FREITAS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, alegando que é 

correntista do Banco Brasil, Agência 0184-8, Conta Salário n. 52.533-2, 

localizada nesta cidade de Cáceres MT, sendo ele o titular da Conta salário 

onde recebe seus proventos salariais. Afirma ainda, que o Banco 

requerido, sem autorização tanto do requerente quanto sem amparo legal, 

reteve em 29.11.2018 e mantém retido até a propositura da presente ação 

o valor de R$ 6.199,78 (seis mil cento e noventa e nove reais e setenta e 

oito centavos) provenientes de depósitos de pagamento de salário ao 

autor, sob a alegação de que o requerente está inadimplente com o 

referido banco. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Na contestação apresentada o Requerido 

alega que a retenção não foi indevida, pois foi realizada para quitação de 

parcelas em atraso da operação 817138835 de Crédito Renovação 

contratado em 10.07.2013, momento em que houve pagamento de 5 

parcelas e de mais 1 parcialmente. Desta forma, sustenta o demandado, 

que os débitos estão previstos no contrato assinado pelo autor, não 

podendo, assim, alegar irregularidades nos débitos. É incontroverso o 

bloqueio do valor integral dos proventos do autor e, portanto, conduta 

incompatível com o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO – 

RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DA AUTORA – ILEGALIDADE - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN 

RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI 1000042-32.2017.8.11.0106. GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2018, Publicado 

no DJE 27/11/2018)”. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTALNOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITODO CONSUMIDOR.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO 

INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA.ILEGALIDADE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA 

VALORAÇÃOJURÍDICA DOS FATOS.VALORFIXADO DE FORMA 

ADEQUADA.DECISÃO MANTIDA. 1. "Ainda que expressamente ajustada, a 

retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar 

débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg 

nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012). 2. Não há violação do enunciado da 

Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos 

sobejamente delineados no acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ- AgRg nos EDcl no AREsp 425.992/RJ, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em 

03/02/2015, DJe 10/02/2015)”. Assim, a procedência do pedido do autor é 

medida que se impõe. Evidente a falha na prestação de serviço no que se 

refere à retenção integral do salário do autor. Assim, o Reclamante faz jus 

a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que 

se sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando 

sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento 

corriqueiro. Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente 

excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os 

elementos necessários á configuração do dever de indenizar, restando 

apenas fixar o quantum. Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 
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sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na peça inicial para: a) CONFIRMAR 

a liminar deferida; b) CONDENAR o reclamado a pagar para a parte autora 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação 

válida e correção monetária a partir desta data; Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 9 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002508-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE OSINAGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002508-71.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELAINE OSINAGA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ELAINE OSINAGA SILVA em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, alegando que que sua conta foi 

bloqueada de forma sumaria pelo Banco requerido, sem qualquer tipo de 

justificação plausível para o ocorrido, impedindo que a Autora recebesse 

seus vencimentos. Aduz que, após todo esse ocorrido, a Autora recebeu 

em sua residência uma correspondência do Banco Requerido, dizendo 

que sua conta passaria a ser tarifada e possivelmente encerrada caso 

não houvesse movimentação e para que a mesma comparecesse na 

agência. Alega que, sem motivo aparente, o banco requerido realizou o 

bloqueio de sua conta, impedindo-o de movimentar sua conta. Informa que 

o ocorrido lhe forçou a suportar grande abalo moral, requereu 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, 

bem como se abstenha de bloquear novamente o sua conta. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Na contestação apresentada o Requerido 

alega que quando da abertura de uma conta, o cliente tem opção de abrir 

apenas conta salário ou conta corrente com a conta salário vinculada a 

esta. Quando escolhe abrir conta corrente e não movimenta por muito 

tempo, esta conta entra em encerramento, causando o bloqueio. Afirma 

ainda, que houve o desbloqueio da conta da parte autora, não havendo 

qualquer dano indenizável presente no caso em comento. É incontroverso 

que a conta bancária da autora fora bloqueada, portanto, tal conduta é 

incompatível com o entendimento jurisprudencial: EMENTA RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE CONTA 

BANCÁRIA – FATO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO PELA PROMOVIDA 

DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA 

DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE 

LEGITIMIDADE DO BLOQUEIO– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. Se a instituição financeira bloqueia a conta bancária do 

consumidor inviabilizando a utilização para outros fins, sem notificação 

prévia ou mesmo com a devida informação do bloqueio no contrato 

mediante cláusula em destaque, resta configurada a falha na prestação do 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, sobretudo 

diante das reclamações administrativas, sem desbloqueio da conta. O 

valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de 

acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000238-68.2018.8.11.0008, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

05/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019). Assim, a procedência do 

pedido da autora é medida que se impõe. Evidente a falha na prestação de 

serviço no que se refere ao bloqueio da conta da parte autora. Assim, o 

Reclamante faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, 

inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a existência 

do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a 

responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na peça inicial para: a) DETERMINAR 

que o reclamado se abstenha de efetuar novos bloqueios na conta 

bancária da parte autora; b) CONDENAR o reclamado a pagar para a parte 

autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação válida e correção monetária a partir desta data; Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 9 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000116-95.2017.8.11.0006. INTERESSADO: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

DE JESUS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ 

ANTONIO RODRIGUES DE JESUS em desfavor de ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S/A, alegando ter sofrido prejuízo de ordem moral em virtude da 

cobrança de débito que havia sido quitado, referente a suposto não 

processamento de pagamento, por ele realizado. Dessa forma, busca a 

parte autora a inexigibilidade do débito, bem como a condenação do Réu 

ao pagamento de indenização por danos morais. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. REJEITO o pedido de prescrição da parte 

autora, já que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) reconheceu o 

caráter subjetivo da prescrição, como se pode inferir de seu artigo 27, 

segundo o qual, havendo acidente de consumo, o prazo prescricional de 

cinco anos tem início com o conhecimento do dano e de sua autoria, senão 

confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria”. Surge, assim, um novo 

dimensionamento da prescrição, valorizando a questão da informação e a 

boa-fé objetiva. Por todo o exposto não acolho a referida preliminar de 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Temos que a conduta do Reclamado, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome da autora fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com o reclamado, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cino mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 9 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003443-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003443-14.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLEMILSON LUIZ DE ALMEIDA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta CLEMILSON LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de GOL LINHAS 

AÉREAS INTELIGENTE S.A, alegando que ao desembarcar no destino final 

de sua viagem, constatara que sua mala havia sido extraviada, momento 

no qual fora encaminhado ao preenchimento do Relatório de 

Irregularidades com a Bagagem (RIB), sendo-lhe assegurado que a 

bagagem seria entregue em curto lapso temporal. Afirma que sua 

bagagem teria sido localizada apenas 08 (oito) dias após o desembarque, 

com a integridade dos bens despachados, contudo, em função do extravio 

da mala teria percebido transtornos de ordem moral. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. REJEITO a preliminar de Ilegitimidade 

Passiva suscitada pela parte demandada, pois conforme se pode extrair 

dos documentos aportados pelo autor, é possível identificar como 

responsável pelo evento danoso a parte demanda, como consta nos 

Recibos de Embarque e também no Relatório de irregularidade com 

Bagagem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às Requeridas 

comprovarem os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que não 

fizeram. No caso, verifico que é incontroverso que o extravio da bagagem. 

As justificativas apresentadas nas defesas para o não cumprimento do 

contrato não tem o condão de eximir a responsabilidade das empresas 

transportadoras. Nesse contexto, evidente que houve vício na prestação 

do serviço e que a culpa não foi do consumidor, uma vez que seus 

pertences não foram localizados no momento do desembarque. Ademais, 

denota-se que é responsabilidade das empresas transportadoras, os 

bens transportados por esta, pois deve transportar as bagagens dos 

passageiros e levá-las incólume ao seu destino, para que não seja 

caracterizada a má prestação de serviço. O fato vivenciado pelo autor 

ultrapassa a linha do mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver 

com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

aborrecimentos e preocupações. Nesse sentido a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: Recurso Inominado nº: 

1002661-43.2019.8.11.0015 – CH - PJE Origem: Juizado Especial Cível de 

Sinop Recorrente(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 

Recorrido(s): BIANCA ZANATTA RODRIGUES Juíza Relatora: Dra. Patrícia 

Ceni Data do Julgamento: 29/10/2019 E M E N T A RELAÇÃO DE CONSUMO 

– EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL E MATERIAL – DANO 

MATERIAL QUE DEVE SER REDUZIDO DE ACORDO COM AS PROVAS 

CARREADAS AOS AUTOS – DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO 

COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E QUE 

DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

APENAS PARA DIMINUIR O VALOR DO DANO MATERIAL ARBITRADO EM 

R$ 5.150,00 (CINCO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 507,26 

(QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE SEIS CENTAVOS). 1. Caracteriza-se 

fato do serviço o extravio de bagagem, o que causa transtorno, 

intranquilidade e abalo psicológico em qualquer pessoa de tirocínio 

mediano, ensejando, pois, indenização por danos morais e, havendo 

necessidade de se adquirir produtos e vestuário em caráter de urgência 

danos materiais. 2. O extravio de bagagem configura falha na prestação 

do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

3. No caso em tela, resta evidenciado que a autora teve sua mala 

extraviada, e dentro da mesma havia vários objetos, contudo, o 

arbitramento dos danos materiais deve ser reavaliado, de acordo com os 

recibos trazidos aos autos, notadamente quando dano material não se 

presume, se prova. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas 

para diminuir o valor da condenação dos danos materiais, mantendo o 

valor arbitrado à título de danos morais, vez que de acordo com os 

pr inc íp ios  da razoab i l idade e  p roporc iona l idade.  (N. U 

1002661-43.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 

30/10/2019. Dessa forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 9 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011049-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011049-76.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ELISA RAMOS DA SILVA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A. Após o trânsito em julgado 

e pedido de Execução, sobreveio notícia de deferimento de pedido de 

recuperação judicial da Executada, e subsequente homologação do plano 

de recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado 

na data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 

29/06/2016, nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral 

dos Credores foi realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, 

importante destacarmos que o instituto da recuperação judicial foi 

incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n. 
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11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação da Empresa, 

deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da empresa e de seus 

bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer distinção entre os créditos 

concursais e créditos extraconcursais, que no caso da Executada tem 

como marco a data de 20 de junho de 2016. Assim, nos termos do que 

dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a 

Recuperação Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano 

de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, 

ensejando a extinção da obrigação original através da constituição de uma 

nova obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando 

o devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Superada a questão quanto à competência para realizar 

constrição de valores em eventuais contas da Executada, necessário 

análise quanto ao valor do crédito. Verifica-se que a Requerida 

apresentou cálculo no valor de R$ 4.716,80 (quatro mil e setecentos e 

dezesseis reais e oitenta centavos), apresentando excesso na execução 

no valor de R$ 1.200,94 (um mil e duzentos reais e noventa e quatro 

centavos). Assim sendo, Homologo o cálculo apresentado pela 

Embargante no valor de R$ 4.716,80 (quatro mil e setecentos e dezesseis 

reais e oitenta centavos). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo 

em dar prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha 

interesse na constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar 

junto ao Juízo da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em 

consonância com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial 

n. 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo 

Universal cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO 

EXTINTA a presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça 

Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se 

habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças 

que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se 

de processo virtual, possibilitando a própria parte providenciar o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 11 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011131-78.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO CESAR DA SILVA ORTIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011131-78.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ALDO CESAR DA SILVA ORTIZ 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc., 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo Executado, alegando excesso 

na penhora, pois, o exequente não utilizou o valor da condenação no 

cálculo apresentado. Intimado a se manifestar, o exequente concordou 

com o cálculo apresentado pelo executado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os embargos interpostos homologando o cálculo 

apresentado pelo executado. Assim, expeça-se alvará ao exequente no 

valor de R$ 1.188,87 (hum mil cento oitenta e oito reais, oitenta e sete 

centavos), devendo ser transferido da Conta Única do Tribunal de Justiça, 

para a Conta Corrente, Agência 3293-0, Conta Corrente nº 21067-6 Banco 

Bradesco, em nome de Demétrio Francisco da Silva, CPF: 429.398.521-20 

uma vez que, este possui procuração nos autos, conforme evento 01. 

Seja restituído ao Executado, através de alvará eletrônico, o valor de R$ 

2.050,92 (dois mil cinquenta reais, noventa e dois centavos)., observado 

os dados bancários informados em ID 16468667. Sentença publicada 

eletronicamente. Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 11 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010361-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON GUINTER ALBRECHT JAGNOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010361-17.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MAYKON GUINTER ALBRECHT 

JAGNOW EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de ação 

de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A. Após o 

início do presente processo, sobreveio notícia de deferimento de pedido 

de recuperação judicial da Executada, e subsequente homologação do 

plano de recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi 

formulado na data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na 

d a t a  d e  2 9 / 0 6 / 2 0 1 6 ,  n o s  a u t o s  d o  p r o c e s s o  n . 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infere-se do referido 

processo que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada na data de 

19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos que o instituto da 

recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação 

da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da 

empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer 

distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, que no 

caso da Executada tem como marco a data de 20 de junho de 2016. 

Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 

11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação Judicial, senão vejamos: 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 

59 da mesma lei, o plano de recuperação judicial implica novação dos 

créditos anteriores ao pedido, ensejando a extinção da obrigação original 

através da constituição de uma nova obrigação, nos termos do art. 360, 

inciso I, do Código Civil, sujeitando o devedor e todos os credores ao 

referido plano. Nesse cenário, torna-se evidente que a competência para 

dar prosseguimento a presente execução é da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Superada a questão 

quanto à competência para realizar constrição de valores em eventuais 

contas da Executada, necessário análise quanto ao valor do crédito. 

Verifica-se que a Requerida apresentou cálculo no valor de R$ 8.040,80 

(oito mil e quarenta reais e oitenta centavos), apresentando excesso na 

execução no valor de R$ 663,09 (seiscentos e sessenta e três reais e 

nove centavos). Assim sendo, Homologo o cálculo apresentado pela 

Emabrgante no valor de R$ 8.040,80 (oito mil e quarenta reais e oitenta 

centavos). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar 

prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha interesse na 

constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar junto ao Juízo 

da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 
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com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça Certidão de 

Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se habilitar nos 

autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças que compõe o 

presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se de processo 

virtual, possibilitando a própria parte providenciar o necessário. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 11 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006144-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006144-79.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: SIDNEY ALVES PEREIRA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A. Após o início do presente 

processo, sobreveio notícia de deferimento de pedido de recuperação 

judicial da Executada, e subsequente homologação do plano de 

recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado na 

data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 

29/06/2016, nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral 

dos Credores foi realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, 

importante destacarmos que o instituto da recuperação judicial foi 

incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n. 

11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação da Empresa, 

deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da empresa e de seus 

bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer distinção entre os créditos 

concursais e créditos extraconcursais, que no caso da Executada tem 

como marco a data de 20 de junho de 2016. Assim, nos termos do que 

dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a 

Recuperação Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano 

de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, 

ensejando a extinção da obrigação original através da constituição de uma 

nova obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando 

o devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Superada a questão quanto à competência para realizar 

constrição de valores em eventuais contas da Executada, necessário 

análise quanto ao valor do crédito. Verifica-se que a Requerida 

apresentou cálculo no valor de R$ 5.232,00 (cinco mil e duzentos e trinta e 

dois reais), apresentando excesso na execução no valor de R$ 2.254,74 

(dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro 

centavos). Assim sendo, Homologo o cálculo apresentado pela 

Emabrgante no valor de R$ 5.232,00 (cinco mil e duzentos e trinta e dois 

reais). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar 

prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha interesse na 

constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar junto ao Juízo 

da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça Certidão de 

Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se habilitar nos 

autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças que compõe o 

presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se de processo 

virtual, possibilitando a própria parte providenciar o necessário. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 11 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012170-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012170-42.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: ANISIO BRAZ EXECUTADO: OI 

S/A Vistos, etc. Trata-se de ação de Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença ajuizada por OI S.A. Após o início do presente processo, 

sobreveio notícia de deferimento de pedido de recuperação judicial da 

Executada, e subsequente homologação do plano de recuperação judicial. 

O pedido de Recuperação Judicial foi formulado na data de 20/06/2016 e 

teve seu processamento deferido na data de 29/06/2016, nos autos do 

processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infere-se 

do referido processo que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada 

na data de 19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos que o 

instituto da recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio da 

Preservação da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura 

satisfação da empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda 

fazer distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, 

que no caso da Executada tem como marco a data de 20 de junho de 

2016. Assim, nos termos do que dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 

11.101/05, tal crédito está sujeito a Recuperação Judicial, senão vejamos: 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 

59 da mesma lei, o plano de recuperação judicial implica novação dos 

créditos anteriores ao pedido, ensejando a extinção da obrigação original 

através da constituição de uma nova obrigação, nos termos do art. 360, 

inciso I, do Código Civil, sujeitando o devedor e todos os credores ao 

referido plano. Nesse cenário, torna-se evidente que a competência para 

dar prosseguimento a presente execução é da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Superada a questão 

quanto à competência para realizar constrição de valores em eventuais 

contas da Executada, necessário análise quanto ao valor do crédito. 

Verifica-se que a Requerida apresentou cálculo no valor de R$ 5.098,33 

(cinco mil e noventa e oito reais e trinta e três centavos), apresentando 

excesso na execução no valor de R$ 2.042,40 (dois mil e quarenta e dois 

reais e quarenta centavos). Assim sendo, Homologo o cálculo 

apresentado pela Emabrgante no valor de R$ 5.098,33 (cinco mil e noventa 

e oito reais e trinta e três centavos). Desse modo, ante a incapacidade 
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deste Juízo em dar prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso 

tenha interesse na constrição de valores em desfavor da Executada, 

diligenciar junto ao Juízo da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo 

exposto, em consonância com a decisão proferida nos autos da 

Recuperação Judicial n. 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em 

observância ao Juízo Universal cumulado com o Princípio da Preservação 

da Empresa, JULGO EXTINTA a presente execução. Determino a Sra. 

Gestora que expeça Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que 

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

respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a 

cópia das peças que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em 

razão de tratar-se de processo virtual, possibilitando a própria parte 

providenciar o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 11 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010737-37.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010737-37.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: EDILSON RIBEIRO DE SOUZA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A. Após o início do presente 

processo, sobreveio notícia de deferimento de pedido de recuperação 

judicial da Executada, e subsequente homologação do plano de 

recuperação judicial. O pedido de Recuperação Judicial foi formulado na 

data de 20/06/2016 e teve seu processamento deferido na data de 

29/06/2016, nos autos do processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001, em 

trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Infere-se do referido processo que a Assembleia Geral 

dos Credores foi realizada na data de 19/12/2017. Nesse passo, 

importante destacarmos que o instituto da recuperação judicial foi 

incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n. 

11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação da Empresa, 

deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da empresa e de seus 

bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer distinção entre os créditos 

concursais e créditos extraconcursais, que no caso da Executada tem 

como marco a data de 20 de junho de 2016. Assim, nos termos do que 

dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a 

Recuperação Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano 

de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, 

ensejando a extinção da obrigação original através da constituição de uma 

nova obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando 

o devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Superada a questão quanto à competência para realizar 

constrição de valores em eventuais contas da Executada, necessário 

análise quanto ao valor do crédito. Verifica-se que a Requerida 

apresentou cálculo no valor de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta 

reais), apresentando excesso na execução no valor de R$ 1.088,83 (um 

mil oitenta e oito reais e oitenta e três centavos). Assim sendo, Homologo o 

cálculo apresentado pela Emabrgante no valor de R$ 3.780,00 (três mil 

setecentos e oitenta reais). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo 

em dar prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha 

interesse na constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar 

junto ao Juízo da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em 

consonância com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial 

n. 0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo 

Universal cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO 

EXTINTA a presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça 

Certidão de Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se 

habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago 

na forma do Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças 

que compõe o presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se 

de processo virtual, possibilitando a própria parte providenciar o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 11 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ GOMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001778-94.2017.8.11.0006. REQUERENTE: TOMAZ GOMES DA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Visto etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por TOMAZ GOMES DA CUNHA 

em face de BANCO BRADESCO CARTOES S/A. Diz, em síntese, que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de 

R$803,84 (oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos), contudo, 

desconhece a origem da restrição. A parte reclamada em contestação 

alega que o autor contratou o cartão de crédito n. 4096 0329 3660 0543 e 

que restam débitos, trazendo, ainda, aos autos termo de adesão 

devidamente assinado pelo autor, cópia dos documentos pessoais 

apresentados na contratação e faturas de utilização. DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante 

formulou pedido de desistência da ação, alegando necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Entretanto, o reclamado já havia sido 

citado, bem como, apresentado sua contestação, inclusive juntando 

diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as 

partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Primeiramente, 

importante ressaltar que o Enunciado 90 do FONAJE, recentemente 

alterado, realmente prevê a possibilidade de desistência da ação sem 

anuência do réu já citado, porém, faz ressalva expressa para os casos de 

“indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”: "A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária"; grifei Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, 

determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do 

bem comum”. Ainda, tendo a parte reclamada já apresentado contestação 

entendo que a intimação do réu para manifestar sobre o pedido de 

desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados 

Especiais. Contudo, na busca de preservar a segurança jurídica para 

ambas as partes, autor e réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do 

FONAJE de forma deliberada, sem analisar as particularidades do caso 

concreto. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É pacífico o 

entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do autor: ela 
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será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento do juiz” 

(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 

v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, CASSIO 

SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do autor significa 

prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela jurisdicional é certo, que 

pode ser de qualidade diversa daquela pretendida originalmente pelo autor, 

mas de qualquer sorte, o proferimento de sentença nos moldes do art. 

269, I, de “rejeição do pedido do autor” acrescenta ao patrimônio jurídico 

do réu, um quid suficiente que impõe a sua prévia oitiva. O réu, com efeito, 

tem inegável interesse no proferimento de uma decisão que lhe favoreça e 

que, sendo de mérito, inviabiliza que o autor volte a formular aquele mesmo 

pedido pelo mesmo fundamento em seu detrimento”. (Curso Sistematizado 

de Direito Processual Civil, v. 2;, 4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) 

(grifo nosso). No mesmo sentido segue o entendimento do SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO 

RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da 

ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem 

direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência 

interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo 

sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em 

decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu .3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na 

hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito 

da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, 

impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que 

deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção 

do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso 

especial provido. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS 

(2011/0292570-9); Rel. Min. NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 

2013). (grifo nosso). Entretanto, para adequar esse entendimento aos 

parâmetros dos Juizados Especiais, no concernente a observância aos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, disposto no art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser 

necessária à intimação do réu para manifestar sua concordância no caso 

em concreto, visto que, o reclamado já apresentou aos autos suas razões 

a fim de ver o pedido inicial ser julgado improcedente. DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL - PERÍCIA Entendo pela rejeição da preliminar 

arguida, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

elucidação da controvérsia e a assinatura do reclamante no contrato de 

adesão é idêntica aos dos documentos pessoais e procuração. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Não há que se falar em ausência de interesse de agir 

diante da existência de indícios de prova que demonstra a conduta da 

parte autora visando solucionar a controvérsia e a causa de pedir 

consistente justamente na negativação supostamente indevida feito pela 

requerida. Pois bem. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida, 

negando qualquer dívida com a parte Reclamada, contestando os débitos 

objeto da lide. No entanto, a parte ré, em manifestação nos autos logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, trouxe aos autos contrato 

devidamente assinado pela parte autora e extrato de compras realizadas. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, analisando 

as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT16417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001811-84.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRA SILVA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito proposta por ALESSANDRA SILVA DE ALMEIDA em 

face de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO-LTDA. 

Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$318,61 (trezentos e dezoito reais e sessenta e um 

centavos), contudo, desconhece o débito. A parte reclamada contesta 

alegando que a autora contratou o cartão Club+, Seguro Proteção da Sorte 

no valor de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) e Seguro 

Cartão mais Protegido no valor de R$ 2,00 (dois reais) mensais, bem como 

realizou compras e não quitou os débitos, trazendo aos autos contrato de 

adesão assinado pela parte autora e cópia dos documentos pessoais 

apresentados na contratação. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Os elementos de prova apresentados pela parte 

reclamada demonstram que existe relação jurídica entre as partes e o 

débito é devido, pois trouxe aos autos contrato assinado pela parte autora 

e faturas de utilização. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova 

do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Tendo a parte reclamada demonstrada a legitimidade do 

débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo 

qual entendo pela condenação desta ao pagamento do valor da 

negativação. Ademais, ficou devidamente comprovado que a parte autora 

alterou a verdade dos fatos, uma vez que negou veemente não conhecer 

a origem do débito, cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PROCEDENTE o 

pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento 

de R$318,61 (trezentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), 
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acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON DE CAMPOS JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001817-91.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GENEILSON DE CAMPOS 

JUSTINIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por GENEILSON DE CAMPOS JUSTINO em face de 

BANCO BRADESCARD S.A. Diz, em síntese, que foi inscrito no cadastro 

de proteção ao crédito no valor R$645,30 (seiscentos e quarenta e cinco 

reais e trinta centavos), contrato CT056117381000084, contudo, 

desconhece a origem das restrições. A parte reclamada contesta 

alegando que o débito é devido, contudo, não traz aos autos provas do 

contrato e do débito. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Desnecessária a 

retificação do polo passivo para constar a empresa BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A, pois a reclamada pertence ao mesmo grupo econômico. 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que o débito é devido, contudo, não 

trouxe aos autos documentos comprobatórios da sua origem e legitimidade 

do, mas apenas formulou defesa genérica. Analisando o conteúdo fático 

probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação 

de serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se 

a contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de 

utilização dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Importante frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

dano moral puro - não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. 

No entanto, como verifico no extrato trazido pela parte reclamada, no 

momento da inscrição discutida nos autos a parte autora já possuía 

negativação anterior, o que, por si só, afasta a presunção de sofrimento 

moral em razão da conduta da ré. Destarte, nos termos da Súmula 385 do 

STJ, improcede o pedido indenizatório. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 645,30 

(seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), extinguindo com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC/15. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CRISTINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001821-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CRISTINO FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por LUIZ CRISTINO FERREIRA em face de BANCO 

VOLKSWAGEN S/A. Diz, em síntese, que celebrou um contrato de 

financiamento com a parte reclamada em 60 parcelas mensais no valor de 

R$ 799,41 (setecentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), 

contudo, atrasou a parcela nº 37 e continuou pagando as demais, mas, a 

parte reclamada deu inicio ao processo nº 100160082.2016.8.11.0006, 

visando receber o valor de R$ 1.308,63 (hum mil trezentos e oito reais e 

sessenta e três centavos), no qual houve a purgação da mora e 

pagamento do débito, e, ainda, os débitos dos meses de abril e outubro de 

2016 também foram quitadas em 10/11/2016, mas, mesmo assim a parte 

reclamada realizou a inscrição dos débitos quitados. A parte reclamada 

contesta alegando que o sistema não processou a baixa no pagamento e 

realizou a inscrição automaticamente, bem como não é devido a 

indenização por danos morais. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 
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direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é 

devido, contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

sua origem e legitimidade do, mas apenas formulou defesa genérica. 

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Quanto à 

existência de danos morais não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - dano moral puro 

- não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. No entanto, 

como verifico no extrato trazido pela parte reclamada, no momento da 

inscrição discutida nos autos a parte autora já possuía negativação 

anterior, o que, por si só, afasta a presunção de sofrimento moral em 

razão da conduta da ré. Destarte, nos termos da Súmula 385 do STJ, 

improcede o pedido indenizatório. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência dos 

débitos negativados pela Reclamada objeto da lide, extinguindo com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC/15. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001855-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: A T I COMERCIO DE MOVEIS E 

INFORMATICA LTDA - EPP REQUERIDO: UPS DO BRASIL REMESSAS 

EXPRESSAS LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito proposta por ATI COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

INFORMÁTICA LTDA.EPP em face de UPS DO BRASIL REMESSAS 

EXPRESSAS LTDA. Diz, em síntese, que em 31 de março de 2016 adquiriu 

da empresa Mouser Eletronics, localizada na 1000 North Main Street, 

Mansfield, Estados Unidos da América, 03 (três) equipamentos 

628-DPU-S445-00A-E, n. do Item-Fabricante DPUS445-00A-E, Seiko 

Printers, US HTS: 8443321080 ECCN:EAR99 COO:MY, pelo valor unitário 

de US$ 336,68 (trezentos e trinta e seis dólares americanos e sessenta e 

oito centavos) e valor total de US$ 1.001,04 (um mil e um dólares 

americanos e quatro centavos), sendo o produto enviado por intermédio 

da parte reclamada na modalidade CIF, ou seja, todos os custos 

suportados pelo remetente, contudo, tendo os produtos apresentados 

defeitos a empresa aceitou recebe-los novamente, sendo enviado através 

da transportadora reclamada, contudo, a empresa reclamada está 

cobrando o valor de R$ 3.583,19 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais 

e dezenove centavos) e, ainda, realizou a inscrição da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual requer a declaração 

de inexistência de débito ante a responsabilidade da empresa remetente. 

A reclamada contesta alegando o produto foi enviado na modalidade 

transporte aéreo e que os valores cobrados se referem reembolso de 

imposto de importação (“II”), “ICMS”, e outras taxas inerentes à modalidade 

de importação via “Remessa Expressa” (ou “courier”), visto que Receita 

Federal exigiu da transportadora para o transporte o pagamento dos 

valores sob o Regime de Tributação Simplificada (RTS). Pois bem. Os 

pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque verifico nos 

documentos trazidos pela parte reclamada que houve a cobrança dos 

tributos (ID 8204548) que foram suportados pela transportadora 

reclamada, sendo, devido, assim, o reembolso. Ademais, a parte autora 

não comprovou ter quitados os tributos de importação, ou trazido outra 

prova capaz de desconstituir o direito do reclamado. Desta forma, caberia 

à parte reclamante comprovar falha na prestação do serviço da 

reclamada, o que não o fez. A possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. 

Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN TATIANA ALCANTARA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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1001859-43.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIAN TATIANA 

ALCANTARA DE MAGALHAES REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por CRISTIAN 

TATIANA ALCANTARA DE MAGALHÃES em face de LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. Diz, em síntese, que foi inscrito no 

cadastro de proteção ao crédito pela reclamada, contudo, não possui 

débitos. A parte reclamada em contestação alega que a parte autora é 

titular do contrato nº 02 0039 388421 H, efetuado junto ao lojista CITY 

LAR, em 29/03/12, para pagamento de R$ 180,64 (cento e oitenta reais e 

sessenta e quatro centavos), financiados por meio Losango e que não 

pagou as prestações, trazendo aos autos contrato devidamente assinado 

pela parte autora e extrato dos débitos. Pois bem. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida, negando qualquer dívida com a parte 

Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, 

em manifestação nos autos logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, 

trouxe aos autos contrato devidamente assinado pela parte autora e 

extrato dos débitos. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001881-04.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LAERCIO GARCIA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação 

Declaratória proposta por LAERCIO GARCIA em face de OI/14 Brasil 

Telecom Celular S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito referente ao referente ao contrato nº. 

22463834, nos valores de R$ 33,44 (trinta e três reais e quarenta e quatro 

centavos), contudo, alega que não aderiu ao plano e não possui os 

débitos. A parte reclamada contesta alegando que a parte autora era 

titular do terminal móvel nº (65) 32241457 (F2225773), contrato de número 

5042492220, cancelado por inadimplência, bem como terminal móvel nº 

(65)984773630, ativo em 28/11/2012 como OI CONTA TOTAL LIGHT 

migrado para o pré-pago em 06/07/2013. Pois bem. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débito 

com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação 

junto ao SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o 

débito é devido, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da sua origem e legitimidade do, mas apenas formulou 

defesa genérica. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que 

inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

dano moral puro - não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. 

No entanto, como verifico no extrato trazido pela parte reclamada na 

contestação, no momento da inscrição discutida nos autos a parte autora 

já possuía negativação anterior, o que, por si só, afasta a presunção de 

sofrimento moral em razão da conduta da ré. Destarte, nos termos da 

Súmula 385 do STJ, improcede o pedido indenizatório. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no 

valor de R$ 33,44 (trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), 

extinguindo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, 

ambos do CPC/15. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001904-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA CRISTINA VIDAL DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001904-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: TEREZA CRISTINA VIDAL DANTAS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se Ação de Execução proposta por Q.I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA-EPP em face de TEREZA CRISTINA VIDAL DANTAS. Diz, em síntese, 

que prestou serviços educacionais e apostilas de estudo ao reclamado, 

sendo beneficiário o menor BDM, e que tentou várias tentativas de 

negociações que restaram frustradas, motivo pelo qual cobra o valor de 

R$3.187,71 (três mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e um 

centavos). A parte reclamada não apresentou contestação. É o breve 

relato. A parte reclamada deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Assim, concluo que a parte 

reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo assinalado 

(Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos do 

Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso verifico que a parte autora 

trouxe aos autos contrato de prestação de serviço assinado pelo 

reclamado, bem como planilha atualizada do débito, que não foi 

contestado. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

DECRETO a revelia e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 3.187,71 (três 

mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros 

de 1% a partir do vencimento. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILLA FERNANDA COUTO DA COSTA LOUSADA CRUZ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001913-09.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUDIMILLA FERNANDA 

COUTO DA COSTA LOUSADA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por LUDMILA FERNANDA COUTO DA COSTA LOUSADA CRUZ 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 166,37(cento e sessenta e 

seis reais e trinta e seis centavos), contudo, alega que desconhece o 

débito. A parte reclamada contesta alegando que a parte autora contratou 

o serviço de telefonia e que restam débitos, trazendo aos autos termo de 

adesão assinado pela parte autora, documentos pessoais apresentados 

na contratação e extrato dos débitos. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA Deixo de acolher a preliminar de incompetência 

do juízo, vez que a assinatura constante no termo de adesão é idêntica a 

dos documentos pessoais da parte autora, dispensando-se, assim, prova 

pericial. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Os elementos de prova apresentados pela parte reclamada demonstram 

que existe relação jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe 

aos autos contrato assinado pela parte autora e faturas de utilização. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a 

prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação 

ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Tendo a parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz 

jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo 

pela condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, 

ficou devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos 

fatos, uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, 

cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto 

para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento de R$ 

166,37(cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescido 

de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-61.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000935-61.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANO MARQUES RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Extrai-se dos autos que cumprimento da obrigação. Assim, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 13 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010841-29.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BALESTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17455/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010841-29.2014.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

BALESTRIN REQUERIDO: NILVA SOARES DA SILVA Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

O autor, embora devidamente intimado para audiência de instrução, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 14 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 261961 Nr: 1922-80.2020.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA, LUCIANO DA SILVA 

PEREIRA, ANDERSON GONÇALVES CUNHA, ALEX AUGUSTO RAMOS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ F. G. BARBOSA 

- OAB:13.607

 Ex positis, com fundamento no artigo 310, III c/c o artigo 312, § 2º, todos 

do Código de Processo Penal e Art. 8º, § 1º, I, alínea “c”, da 

Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, 

excepcionalmente, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM 

PREVENTIVA dos autuados LUCIANO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, 

convivente, nascido aos 15/11/1980, natural de Rosário Oeste/MT, filho de 

Oclavo Almeida Pereira e Anice Maria da Silva Pereira, portador do CPF nº. 

004.111.581-39, residente na Rua dos Jornaleiros, nº. 350, Bairro Vitória 

Régia, Cáceres/MT, e ANDERSON GONÇALVES CUNHA, brasileiro, 

casado, nascido aos 14/11/1994, natural de São José dos Quatro 

Marcos/MT, filho de Eder da Silva Cunha e Rosa Odete Gonçalves, 

portador do RG nº. 24312720, SEJUSP/MT, e CPF nº. 047.411.401-56, 

residente na Rua Niterói, nº. 943, Bairro Jardim das Oliveiras, São José 

dos Quatro Marcos/MT, para garantia da ordem pública e aplicação da lei 

penal. EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES MANDADOS DE PRISÃO em favor 

dos autuados Luciano da Silva Pereira e Anderson Gonçalves Cunha, 

alhures qualificados.Face a Resolução n°. 137/2011 do Conselho Nacional 

de Justiça e Provimento n°. 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que o Gestor 

Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP, por intermédio do Sistema Apolo no prazo de 

24 horas, (...)

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001939-39.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLEIA DE BARROS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001939-39.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): ROSECLEIA DE BARROS SOUSA REU: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Intime-se 

a parte demandada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

do documento ID 30038036. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 14 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT4624-O (ADVOGADO(A))

IVALDIR PAULO MUHL OAB - PR14573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000060-31.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que a parte 

demandada peticionou nos autos concordando com o pedido de 

desistência do presente feito, contudo, não existe pedido de desistência 

de forma explicita, tão somente a parte autora informa o pagamento da 

CDA, objeto da presente do presente feito. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para informar nos autos, se requer a desistência do presente 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 14 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001330-56.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR QUADROS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001330-56.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): PAULO PEREIRA FERNANDES REU: ADEMIR QUADROS DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Ante a manifestação assinalado no ID 30405570, 

encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para agendar nova data de audiência de conciliação 

e mediação. Conste a advertência do não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). Intimem-se a parte autora 

por meio de seu(s) procurador(es). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 17 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-51.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY CAETANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

Intimação da Parte autora na pessoa de seu Advogado, para que fique 

ciente e compareça na sessão de conciliação designada para o dia 15 de 

junho de 2020 as 12:30 horas, Fórum Comarca de Diamantino - MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000834-27.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARCELO APARECIDO PINHATA REQUERIDO: PREFEITURA 

DE CUIABA Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os 

litigantes interesses em conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Diamantino, 14 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000460-11.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BISPO DA SILVA JUNIOR (REU)

DAIANE PEREIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000460-11.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): DAVID BISPO DA SILVA REU: DAIANE PEREIRA DA SILVA, 

DAVID BISPO DA SILVA JUNIOR Vistos etc. Indefiro o pedido de 

id.29473803. Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

informando atual endereço de ambas as partes, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Diamantino, 14 de abril de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000570-73.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN SABINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000570-73.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: IVAN SABINO CORREA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECENDETE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por IVAN 

SABINO CORREIA em face de BANCO DO BRASIL, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Relata que é servidor público deste Estado de 

Mato Grosso, lotado no Departamento da Polícia Judiciária Civil. Assevera 

que fora autorizado pelo titular a portabilidade da instituição requerida para 

a Caixa Econômica Federal, desde a data 20 de agosto de 2019, 

relacionados aos seus rendimentos mensais, no importe de R$ 5.546,54 

(cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 

centavos). Afirma que a instituição requerida vem bloqueando os 

proventos integrais do autor da conta salário nº 50.907-8, agência 0787-0, 

a fim de abater as dívidas realizadas na conta corrente do mesmo. 

Ressalta que a parte requerida condicionou ao autor a assinatura de nova 

cédula bancária, para que ocorresse o desbloqueio dos proventos, 

exigindo ainda o pagamento do primeiro reparcelamento de toda a dívida, 

no importe de R$ 594,01 (quinhentos e noventa e quatro reais e um 

centavos). Informa que no mês de março do corrente ano, novamente 

ocorrera bloqueio dos proventos, e que procurou a agência, a fim de 

solicitar o desbloqueio, e a instituição devolvera somente o valor de R$ 

2.683,00 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais), descontando assim a 

parcela da renegociação no importe de R$ 530,00. Requereu em sede de 

liminar, que a instituição financeira realize os desbloqueios mensais dos 

proventos do servidor no mesmo dia do recebimento do salário, bem como, 

realize a portabilidade. Juntou documentos com a inicial. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Inicialmente, o pedido para deferimento da 

Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de 

Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a 

possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a 

redução e parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A 

gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (id.31207926) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do próprio sustento e o de sua família. Assim, diante do 

documento colacionado, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ele pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita a parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. Passo a análise do pedido liminar. Vejamos o que o 

art. 300, do Novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo." No que tange ao pedido antecipatório para que a requerida 

realize os desbloqueios mensais dos proventos do servidor no mesmo dia 

do recebimento do salário, bem como, realize a portabilidade já autorizada, 

tenho que o pedido deve ser deferido parcialmente. Isso porque, a prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que 

foram acostados documentos demonstrando que foi solicitada a 

portabilidade, Boletim de Ocorrência e extratos demonstrando o bloqueio 

depois a liberação de valores, nos ids. 31137412, 31137417, 31137431. 

Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil 

reparação, porquanto inquestionáveis estão sendo os prejuízos da parte 

autora, sem a realização de portabilidade que solicitou, tendo em vista que 

possui a opção de recebimento de proventos por outro banco. Contudo, 

no que concerne aos desbloqueios pugnados pelo autor, vislumbra-se, 
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que por ora, o mesmo não possui razão, uma vez que os descontos foram 

referentes a CDC que ele possui com o banco requerido. Ante o exposto, 

DEFIRO parcialmente a medida de urgência pleiteada pela parte autora e 

DETERMINO que seja realizada a portabilidade. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, designe 

audiência de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. 

Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para homologação. 

Caso não alcançada a composição em audiência, a parte demandada 

deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, 

apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, se transcorrido 

‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, intime-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 14 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000570-73.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN SABINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo a patrona do Autor da data designada para audiência de Mediação 

como sendo: 15 de junho de 2020 as 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002034-69.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. R. B. (EXEQUENTE)

B. K. R. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002034-69.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: B. K. R. D. A., MARCELA NUNES REINERS BATISTA 

EXECUTADO: GILVANIO DE AVILA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença ajuizada por B. K. R. D. A. representada por sua genitora 

MARCELA NUNES REINERS BATISTA em face de GILVANIO DE AVILA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 28898508, 

a parte exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito 

ora exequendo, pugnando pela extinção do feito. Com vistas dos autos, o 

ministério Público se manifestou favorável à extinção. É o breve relato. 

Decido. Da análise dos autos, verifico, a parte autora informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Sem custas em face a 

gratuidade. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às 

providências. Diamantino/MT, 14 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008457-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. L. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT16015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. O. (REU)

S. V. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES ARAUJO OAB - MT14654-O (ADVOGADO(A))

MARIANA PERES GIROLDO OAB - MT16891-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 0008457-56.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SYNARA VIEIRA GUSMAO REU: MIGUEL 

GUSMÃO DE OLIVEIRA Vistos etc. Em cota ministerial de id. 30983579, o 

parquet opinou pela arguição de conflito negativo de competência, em 

razão de que, uma vez distribuído o pedido revisão de alimentos na 

Comarca de Cuiabá-MT, nos termos do art. 43 do NCPC, houve a 

confirmação da competência da 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá, com o advento do termo final para a arguição de 

exceção de incompetência, a considerar o disposto nos arts. 64 e 528 do 

NCPC. Pois bem. Em observância ao art. 43, do CPC/2015, e ao princípio da 

"perpetuatio iurisdictionis", determina-se a competência no momento em 

que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, contudo, tal regramento não se 

aplica a ações que envolvam interesse de menor. No caso, a presente 

demanda foi proposta Comarca de Cuiabá-MT, contudo, aportou aos autos 

a informação da mudança de domicílio da parte requerida, qual seja, o 

menor, para a Comarca de Diamantino, razão pela qual o feito não pode lá 

permanecer, pois deve seguir a regra de competência do domicílio menor. 

Preceitua a súmula 383 do STJ que “a competência para processar e 

julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do 

domicílio do detentor de sua guarda.”. Nessa senda: “RESIDÊNCIA DO 

MENOR – DOMÍCILIO DAQUELE QUE DETÉM A GUARDA DO MENOR. 

PRECEDENTES DO STJ E TJRJ – A SEGUNDA SEÇÃO DO STJ JÁ FIRMOU 

ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA JULGAR E 

PROCESSAR AS AÇÕES QUE ENVOLVAM INTERESSES DE MENOR É 

DETERMINADA PELO DOMÍCILIO DE QUEM DETÉM A SUA GUARDA, NOS 

TERMOS DO ART. 147, I DO ECA.” (TJ-RJ – AI: 00235815420148190000 

RJ 0023581-54.2014.8.19.0000, Relator: DES. MARCELO LIMA BUHATEM). 

Desta forma, INDEFIRO a cota ministerial de id. 30983579. Sem prejuízo do 

exposto, considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao 

feito, consoante certidão de id. 30349633, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 de abril de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001263-91.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARDUINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA DE ALENCAR MARTINS THEODORO (REQUERIDO)

RENATO DE ALENCAR ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Luciano Adilio da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK (TESTEMUNHA)

CARLOS CESAR DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Intimo o patrono do Autor para providenciar no prazo de 5 (cinco) dias, 

junto a este Juízo o preparo das Cartas Precatória para posterior remessa 
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ao Juízo Deprecado, com a finalidade de intimar os Requeridos da 

Audiência de Instrução e Julgamento bem como a prestarem depoimento 

pessoal, conforme requerido na especificação das provas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000672-03.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): MORANDIA FERREIRA DOS ANJOS REU: PAULO LUIS GUIA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade ajuizada pelo 

PAULA RAINY FERREIRA DOS ANJOS em desfavor da PAULO LUIS GUIA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Trasladou-se cópia da 

sentença e da certidão de trânsito em julgado dos autos n° 

2711-87.2017.811.0005 – Código 118604, que tramitava perante a 

Diretoria do Fórum (id. 21156559), julgando procedente o requerimento 

administrativo de reconhecimento de investigação de paternidade, 

declarando que Paula Rainy Ferreira dos Anjos é filha de Paulo Luiz da 

Guia e determinando o registro do nome do requerido como genitor da 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. O 

feito deve ser extinto em virtude da superveniência de falta de interesse 

processual, visto que o objeto do feito, foi alcançado por vias 

administrativas. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA 

BARBI “a respeito do momento em que devem estar presentes as 

condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, quando 

destaca que o interesse de agir deve existir no momento em que a 

sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas 

desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed., 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas. Após as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino/MT, 14 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000669-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SILVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

K. Z. D. S. D. O. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000669-48.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: JULIANA SILVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

INVENTARIADO: VAGNER DE OLIVEIRA Vistos, etc. Aguarde-se a juntada 

de comprovante de pagamento do ITCMD ou de documento comprovando a 

isenção. Às providências. Diamantino, 14 de abril de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000632-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VECCHI - ME (REU)

ADEMIR VECCHI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000632-21.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: ADEMIR VECCHI - ME, ADEMIR 

VECCHI Vistos etc. Trata-se de Ação Monitoria ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO– SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ADEMIR VECCHI – ME e ADEMIR VECCHI, devidamente qualificados nos 

autos, com escopo de receber o crédito no valor descrito na inicial. Com 

inicial, juntou documentos. Devidamente citada, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo para apresentação de embargos monitórios (id. 

21854358). Os autos vieram conclusos. É o necessário relato. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso II do art. 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” Dessa forma, de 

início, DECRETO a revelia da parte requerida, nos termos do inciso II do art. 

355 do NCPC, fazendo-se presumir verdadeiros os fatos alegados pela 

parte autora na inicial. Efetivamente, a cognição do Juízo resume-se às 

provas já carreadas aos autos, de modo que o processo se mostra pronto 

para a prolação de sentença, seja porque operou o fenômeno da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, seja porque os 

próprios documentos que a instruíram corroboram esse desfecho. Com 

efeito, não bastassem os efeitos materiais produzidos pela revelia da 

demandada, eis que, apesar de citada, não apresentou contestação, a 

parte autora demonstrou, fazer jus à procedência do pedido, já que, desde 

a peça de ingresso, trouxe o valor do débito oriundo da Cédula de Crédito 

Bancário nº B10631645-0. Em todo caso, repise-se, a revelia da parte 

requerida apenas corroborou esse entendimento, demonstrando o seu 

desinteresse com o andamento do feito. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS MÓVEIS 

ARROLADOS NA INICIAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA 

REVELIA. 1. Embora devidamente citada, a demandada não apresentou 

contestação, aplicando-se, no caso, em que se está a tratar de direitos 

patrimoniais, que são, por excelência, disponíveis, os efeitos da revelia. 

(...) APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052365137, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 28/02/2013).” “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA 

EXCLUSÃO DE BENS DO INVENTÁRIO. REVELIA. FATOS 

INCONTROVERSOS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. (...) A revelia induz 

presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial (CPC, artigo 319). 

E os fatos incontroversos não necessitam de prova (CPC, artigo 334,II). 

Por isso, em ação que versa sobre direito patrimonial disponível, sendo 

todos maiores e capazes, e inexistindo resposta ou resistência ao pedido 

inicial, a procedência integral da demanda é de rigor. (...). DERAM 

PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70042287722, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

04/08/2011).” Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral. Via 

de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título 

executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir 

da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado. P.I.C. Às 

providências. Diamantino, 14 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000066-72.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA PATEIS VIEIRA (REQUERENTE)

JOSE PATEIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PAOLA LEITE LOPES OAB - MT24265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR JOSE VIEIRA (INVENTARIADO)

FILOMENA XAVIER VIEIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000066-72.2017.8.11.0005. 
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REQUERENTE: DJALMA PATEIS VIEIRA, JOSE PATEIS VIEIRA 

INVENTARIADO: SALVADOR JOSE VIEIRA, FILOMENA XAVIER VIEIRA 

Vistos etc. Indefiro o pedido de id.25106816. Aguarde-se o 

desmembramento da referida área, com a sua referida matrícula para 

realização de formal de partilha. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 14 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE SONTAG (REQUERENTE)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERENTE)

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO SONTAG OAB - 428.095.929-34 (REPRESENTANTE)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000226-92.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS, RAFAEL MAIKI DA 

SILVA SANTOS, DULCE SONTAG, TEODORO MOREIRA LOPES, SILVANIA 

APARECIDA CADO LOPES REPRESENTANTE: ERICO SONTAG 

REQUERIDO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória nulidade da CPR c/c ineficácia de produto 

c/c nulidade de débito, exclusão de cadastro dos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, indenização por perdas e danos, danos 

morais e pedido de tutela urgência ajuizada por WILSON PENTECOSTE 

DOS SANTOS, RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS, ERICO SONTAG, 

DULCE SONTAG, TEODORO MOREIRA LOPES, SILVANIA APARECIDA 

CADO LOPES em face de VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata que os 1°e 2° 

autores pactuaram contrato para o plantio da safra 2018/2019, que 

consistia no fornecimento de adubos, sementes e produtos químicos e em 

contrapartida lhes emitiam uma CPR para quitação dos produtos 

fornecidos. Afirma que em contrapartida pelo fornecimento do produto, foi 

emitido pelos 1° e 2° requerentes a CPR n°012/DMT/2019 tendo como 

avalistas/garantidores os 3°, 4°, 5° e 6° autores, com vencimento para o 

dia 28 de fevereiro de 2019, a obrigação de entregar a quantia de 13.220 

sc (treze mil duzentos e vinte) sacas de soja de 60Kg cada. Informa que 

apesar de terem aplicado a melhor técnica para o plantio, e demais 

cuidados nas fases de produção, a lavoura de soja não produziu a 

quantidade dos anos anteriores, mesmo não existindo problemas com 

excesso de chuva e sol. Assevera que a produção da safra 2018/2019 

ficou em 22,00 sc/ha sacas de soja por hectares, e a média que é de 

56,84 sc/ha. Ressalta na busca de entender o motivo da baixa 

produtividade contrataram os serviços do profissional Sônio Aramis S. 

Blauth, engenheiro agrônomo, e que após minuciosa pericia foi constatado 

que o problema foi ocasionado pela ineficácia do fertilizante utilizado. 

Atesta que diante da constatação foram até a sede da requerida para 

terem uma explicação com relação a baixa qualidade do fertilizante que 

culminou na perda de mais de 50% da produção, contudo, a requerida não 

assumiu a responsabilidade pela ineficiência do produto vendido, exigindo 

o cumprimento integral da CPR emitida por eles e incluiu seus nomes na 

lista dos inadimplentes. Requereu, liminarmente, a suspensão da 

exigibilidade do crédito contido na aludida Cédula de Produto Rural – CPR 

n° 012/DMT/2019 em razão da ineficácia do produto (adubo), e a imediata 

exclusão dos seus nomes do cadastro de banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Juntou documentos com a inicial. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe 

que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo". Pois bem, em sede de 

antecipação de tutela os requerentes almejam a suspensão da 

exigibilidade do crédito contido na CPR n° 012/DMT/2019 e a exclusão dos 

seus nomes do cadastro de banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. No caso em espécie, entendo não estarem presentes, por ora, os 

requisitos da verossimilhança das alegações nem da prova suficiente do 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quando ao pedido de 

suspensão da exigibilidade do crédito. Vejamos. Os requerentes aduzem 

que a requerida se comprometeu a fornecer adubos, sementes e produtos 

químicos para o plantio da safra 2018/2019, todavia, obtiveram baixa 

produtividade em relação aos demais anos, uma vez que a produção foi 

de 22,00 sc/ha sacas de soja por hectares, e a média é de 56,84 sc/há. 

Atribuem essa deficiência do desenvolvimento do cultivo aos produtos 

fornecidos, asseverando serem de péssima qualidade e que em virtude 

disso não solubizou ao solo. Mister salientar a necessidade de amplo 

estudo do conjunto fático-probatório, uma vez que os requerentes 

pretendem a suspensão da exigibilidade da cédula de produto rural. 

Ressalta-se que o título goza de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 4º, 

da Lei nº. 8.929/94), sendo que para ser ilidido, no caso em comento, 

indispensável o aprofundamento das provas dos autos com o exercício do 

contraditório e da ampla defesa. Eis as jurisprudências: “(...) 2. Não se 

encontram presentes os requisitos para o deferimento de medida 

antecipatória em ação declaratória onde se pretende a desconstituição do 

título executivo extrajudicial, visando determinar a suspensão do curso da 

execução até o julgamento da ação declaratória, pois a matéria alegada 

depende de dilação probatória. Necessário se revela o aprofundamento 

das provas dos autos com o exercício do contraditório e da ampla defesa, 

incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Tal matéria deve 

ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução 

processual, insubsistente em sede de agravo de instrumento que, 

sabidamente, não se presta a tal finalidade. 3. Agravo de instrumento 

conhecido e não provido.” (TJ-DF - AI: 142554520108070000 DF 

0014255-45.2010.807.0000, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de 

Julgamento: 20/10/2010, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2010). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CEDULA 

DE PRODUTO RURAL - INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - REQUISITOS DO TÍTULO PRESENTES - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em provimento do recurso de 

agravo quando o assunto é extremamente ligado ao mérito da demanda 

principal e que necessita de amplo estudo do conjunto fático-probatório. 2. 

Sendo o título líquido e certo e com todos os requisitos legais de existência 

e exigibilidade necessários a sua validade previstos no art. 3º, da Lei nº. 

8 .929/94,  é  per fe i tamente executáve l . ”  (TJ-MT -  AI : 

00279439720098110000 27943/2009, Relator: DES. A. BITAR FILHO, Data 

de Julgamento: 09/06/2010, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/06/2010). “(...) Para a concessão da tutela de urgência, o 

art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. In casu, impossível a concessão da tutela de 

urgência de modo a permitir que seja suspensa a eficácia do negócio 

jurídico em debate, assim como a exigibilidade da CPR emitida, como 

pretende o recorrente, em razão da ausência dos requisitos arrolados no 

art. 300 do CPC.” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10022505020168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento: 30/01/2019, 

Publicação: 07/02/2019). Porquanto, deixo de deferir o pedido de 

suspensão da exigibilidade da cédula de produto rural, por ora, ante a 

eficácia do negócio jurídico e a necessidade de dilação probatória para 

real aferição da situação. Lado outro, no que concerne ao pedido de 

exclusão dos nomes dos autores dos órgãos de Proteção ao Crédito, 

tem-se que o mesmo merece prosperar, uma vez verificada a 

necessidade de dilação probatória para verificação das alegações. Nesse 

sentido, eis a jurisprudência mato-grossense: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

DÍVIDA DESCONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Em que 

pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente 

as alegações da parte agravante, vislumbra-se, em análise perfunctória, a 

plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a 

respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o 

perigo de dano (haja vista as restrições e dificuldades impostas com o 

protesto/inscrição da parte no SPC e SERASA).” (N.U 

1008890-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, J: 18/02/2020, P: 21/02/2020). A plausibilidade do direito invocado 

encontra-se na discussão judicial a respeito da eficácia e produtividade 

das sementes que embasaram a emissão da CPR questionada nos autos, 
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conforme documentos juntados na inicial, de modo que se ficar 

comprovada a baixa produtividade, estariam configurados prejuízos aos 

autores, com enriquecimento ilícito do réu. O perigo de demora, por sua 

vez, evidencia-se pelas dificuldades de obtenção de créditos e 

financiamentos futuros em favor dos autores, os quais tem como atividade 

a produção agrícola, não podendo estar com os nomes negativados. 

Ressalta-se que após a produção de prova pericial que ao certo será 

determinada nestes autos, este juízo poderá recolocar o nome dos 

autores nos órgãos de restrição de crédito, a depender do resultado da 

perícia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar para suspensão da 

exigibilidade do crédito contido na CPR n° 012/DMT/2019. Sem prejuízo do 

exposto, DEFIRO o pedido de exclusão do nome dos autores do cadastro 

do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, apenas no que 

tange os fatos discutidos nesses autos. Nos termos do artigo 334 do 

NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, designe audiência 

de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada 

a composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 17 de fevereiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE SONTAG (REQUERENTE)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERENTE)

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO SONTAG OAB - 428.095.929-34 (REPRESENTANTE)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO os Autores, através de seu Procurador, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 01 de julho de 2020 às 14:00 

hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE SONTAG (REQUERENTE)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERENTE)

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO SONTAG OAB - 428.095.929-34 (REPRESENTANTE)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, tendo em vista 

que no Bairro Novo Diamantino não tem Carteiro.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000553-37.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA DAIGE MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO)

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000326-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSIO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - MT15813-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000326-52.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ALESSIO ALVES DE SOUZA EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que a parte 

exequente não concorda com a distribuição do ônus de sucumbência em 

relação aos honorários periciais, conforme a decisão que nomeou o 

‘expert’, para realização da perícia, com escopo de apurar do quantum 

debentur. A irresignação merece acolhimento. É sabido que a liquidação 

de sentença é uma extensão do processo de conhecimento, tendo como 

objetivo tornar a sentença líquida. Sendo assim, dentre os ônus de 

sucumbência fixados em sentença encontram-se incluídos os honorários 

periciais, assim como a responsabilidade pelo seu pagamento na fase de 

liquidação. Isso porque, o vencido na ação originária foi quem deu causa 

ao ajuizamento da demanda, devendo, portanto, arcar com todas as 

despesas da perícia. Não seria razoável que a parte que já teve seu 

direito reconhecido por sentença que transitou em julgado, ainda tivesse a 

obrigação de adiantar o pagamento dos honorários periciais referentes à 

liquidação. A respeito das despesas do processo lecionam Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: "Despesas do processo. São todos 

os gastos necessários despendidos para fazer com que o processo 

cumpra sua finalidade ontológica de pacificação social. No conceito de 

despesas processuais estão compreendidas as custas judiciais, os 

honorários periciais, as custas periciais, as multas impostas às partes, as 

despesas do oficial de justiça (para citação, arrecadação, penhora, 

cumprimento de mandado judicial, etc.), a indenização, as diárias e 

condução das testemunhas, etc. Os honorários de advogado não são 

despesas processuais e vêm tratados no CPC §§ 3º a 5º." (Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor,7ª ed., p. 377). Portanto, o pagamento das despesas inerentes a 

liquidação de sentença deve ser implementada em observância a 

sucumbência fixada na sentença e, no caso dos autos, o banco 

demandado foi o condenado ao pagamento das despesas e custas 

processuais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte autora. Via de 

consequência, o banco demandado deverá arcar integralmente com os 

honorários periciais. Intime-se o banco demandado para o pagamento dos 

honorários periciais. Aportando o pagamento e, informado nos autos, os 

dados bancários pelo perito, venham-me os autos conclusos para 

expedição do alvará em favor do perito e início dos trabalhos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

06 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107025 Nr: 1199-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASO, MAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara Costa Fagundes dos 

Santos - OAB:24509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 167.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134237 Nr: 881-18.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, ELdS, AdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:7066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 134237

DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se a Defesa de ALEXANDRE SOUZA REIS para que, no prazo legal, 

apresente as razões ao recurso de apelação interposto (fl. 479).

Verificado o decurso do prazo, certifique-se o necessário, e volte-me os 

autos conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Diamantino /MT, 14 de abril de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 133968 Nr: 713-16.2019.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS, ASR, AdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O, Fabricio Carvalho de Santana - OAB:7066/MT

 Código n. 133968

DESPACHO

Vistos etc.

 Prestei, na data de hoje, por ofício, as informações requisitadas pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Terceira Câmara 

Criminal, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº. 

1007966-19.2020.811.0000, encaminhado através do malote digital.

Às providências.

 Diamantino/MT, 10 de abril de 2020.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001123-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001123-91.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ARI DE MORAES EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos. Com razão a parte executada, uma vez 

que o exequente não juntou demonstrativo do cálculo do valor da 

condenação, muito menos indicou o valor que executa com o presente 

cumprimento de sentença, conforme determina o art. 534 do CPC. Assim, 

intime-se o exequente por seu patrono para sanar referida omissão no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do feito com baixa, no caso 

de decurso do prazo sem manifestação nos autos. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005110-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31130930.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006422-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE SOUSA LINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 714,01, conforme cálculo do ID 31131777.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002458-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31132510.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002939-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERIA MARIA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31132921.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000847-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31191436.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000838-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DOS SANTOS PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31193810.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31200256.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001321-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 562,53, conforme cálculo do ID 31200973.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001259-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. (REQUERENTE)

E. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001259-21.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: EMERSON ROBERTO SCHAMNE, NOELI RESSEL SCHAMNE 

Vistos, etc. Trata-se de ação para homologação do acordo extrajudicial 

entabulado entre as partes no tocante ao divórcio, partilha de bens, 

guarda e alimentos dos filhos menores. Em suma, os acordantes arrolam 

os bens que entendem sujeitos à partilha, atribuindo valores aos mesmos, 

bem como as dívidas pendentes de adimplementos. Segundo consta da 

exordial postulatória, os bens a serem partilhados são: um imóvel urbano, 

matrícula n.º 14.171 no CRI de Primavera do Leste/MT, no valor de R$ 

330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), financiado, restando ainda a 

importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser paga; um 

imóvel urbano no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), matrícula n.º 

44.823, no CRI de Cascavel/PR, quitado, cujo valor do aluguel será 

revertido em favor da cônjuge virago até dezembro de 2020, sendo, a 

partir desta data, destinado ao custeio dos estudos da filha mais velha do 

casal; um automóvel, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), financiado, 

restando ainda o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser pago; e um 

automóvel no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) quitado. Desse 

modo, constata-se que o casal possui patrimônio no valor de R$ 

630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) e dívidas no valor total de R$ 

188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), o que se permite dizer que os 

acordantes possuem um patrimônio líquido a ser partilhado, no valor de R$ 

442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais). Compulsando 

atentamente os autos, vislumbro que a petição inicial em que se se 

postulou pela homologação do acordo extrajudicial, assim como pela 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, veio desacompanhada 

do requisito essencial ao recebimento da ação, que é o valor da causa, o 

qual, consoante valor atribuído aos bens pelas partes, subtraído o valor 

das dívidas, deve perfazer o montante de R$ 442.000,00 (quatrocentos e 

quarenta e dois mil reais), conforme alhures demonstrado. Sendo este o 

valor da causa (R$ 442.000,00), sem contabilizar, ainda, o valor dos 

alimentos estipulados, observo que o patrimônio do ex-casal soma valor 

significativo, vislumbrando-se, desta forma, a ausência dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, razão pela qual revogo os 

benefícios da gratuidade da justiça concedido anteriormente, com 

fundamento no artigo 99, §2º, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO 
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REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU SEGUIMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, EM QUE 

HÁ PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O 

ACERVO PATRIMONIAL PARTILHADO. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR 

ATRIBUÍDO E A REAL EXPRESSÃO ECONÔMICA DA CAUSA. 

POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE OFÍCIO PELO JULGADOR. 1. Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, quando 

constatada grande discrepância entre o valor atribuído à causa pelo autor 

e a real expressão econômica da demanda, pode o magistrado determinar, 

de ofício, a sua alteração (STJ. 2ª seção. ERESP 158015 / GO. Rel. Min. 

Aldir passarinho Júnior. J. E, 13/09/2006). 2. Na ação de divórcio 

consensual em que há partilha de bens, o valor da causa deve 

corresponder ao acervo patrimonial que se pretende dividir, pois, embora 

a extinção do vínculo matrimonial tenha valor inestimável, é evidente o 

conteúdo econômico imediato da repartição do patrimônio. 3. Se o agravo 

regimental limita-se em repetir os mesmos argumentos expendidos por 

ocasião da apresentação das razões no recurso de agravo de 

instrumento, o decisum combatido deve ser mantido, mormente se não 

demonstrado elementos novos capazes de modificá-lo. Agravo regimental 

conhecido e desprovido. (TJ-GO; AI 0152140-42.2013.8.09.0000; Goiânia; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira; DJGO 

11/12/2013; Pág. 189) PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. 

IMPUGNAÇÃO. Ação de divórcio c/c alimentos, regulamentação de guarda, 

visita e partilha de bens. Valor dos bens comuns. Decisão mantida. 

Agravo desprovido. As ações de separação judicial e divórcio não 

versam, exatamente, sobre os bens do casal, objetivando, de forma 

precípua, a dissolução da sociedade conjugal e do casamento, com a 

partilha do patrimônio comum sendo apenas uma conseqüência natural e 

lógica, o que faz com que, na composição do valor da causa, prevaleça o 

valor estimativo dos bens a serem partilhados. (TJ-SC; AI 2013.008157-4; 

Capital; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Trindade dos 

Santos; Julg. 21/10/2013; DJSC 25/10/2013; Pág. 259) Tratando-se de 

ação de separação separa cumulada com partilha de bens e alimentos, o 

valor da causa corresponderá à soma dos bens a serem partilhados e o 

valor de doze prestações alimentícias: “Constatando-se que a Ação de 

Separação Judicial é cumulada com Alimentos e Partilha de Bens, deve ser 

mantida a decisão agravada que julgou improcedente o pedido do Incidente 

de Impugnação ao Valor da Causa, tendo em vista que o valor da causa 

deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, ou seja, ao 

montante que as partes pretendem ver partilhado mais a quantia relativa 

as doze prestações alimentares”. (TJMA, AI 0001290- 46.2013.8.10.0000, 

j. 27.06.2013). Neste sentido: TJRS, AI 70013844733, j. 27.01.2006. Desse 

modo, intimem-se os acordantes, na pessoa de sua advogada constituída 

para que emende a petição inicial, atribuindo valor à causa (que deve 

corresponder ao benefício econômico pretendido - envolvendo a totalidade 

dos bens, direitos e dívidas), recolhendo-se as custas, no prazo de 30 

(trinta) dias. Intime-se Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 13/04/2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001761-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE SOUZA PERERA (REQUERENTE)

L. P. (REQUERENTE)

M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

MAISA VENDRUSCOLO OAB - MT24876/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PERERA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para que, no prazo de 15 dias, readéque o valor 

dado à causa (que deve corresponder ao benefício econômico pretendido 

- envolvendo a totalidade dos bens, direitos e dívidas-, bem como 

observando que quando há cumulação de pedidos, o valor da causa será 

a soma dos valores de todos eles (art. 292, VI, do CPC), que no caso dos 

autos corresponde à soma de todos os bens a serem partilhados, mais o 

valor relativo à soma de 12 (doze) prestações mensais da pensão 

alimentícia pleiteada (art. 292, III, do CPC), nos termos da decisão sob ID. 

30908404.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002833-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERNI KITZMANN WEHRMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA DE OLIVEIRA OAB - DF30838 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJE nº 1002833-16.2019.8.11.0037 

Deprecante: Juízo da Comarca de Cristalina (GO) Vistos etc. Os pedidos 

de penhora de ativos financeiros (CPC, art.854) e restrição via sistema 

RENAJUD devem ser objeto de análise pelo Juízo Deprecante. Assim, 

efetuada a citação, único ato deprecado, devolva-se a missiva, com as 

baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 

de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZNAYARA VIANA DA SILVA (REU)

RUDINEI RIFFEL (REU)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003837-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COM VAREJ DE PROD ALIMENTICIOS IRMAOS PERIUS LTDA - EPP (REU)

 

Uma vez que a correspondencia de citação retornou sem exito, intimo a 

parte requerente para no prazo de 10(dez) providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, comprovando nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALMEIDA MEDEIROS (REU)

ANDREIA PAULINO RIBEIRO (REU)
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C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002330-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (REU)

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (REU)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (REU)

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (REU)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004561-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO CHAGURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para querendo impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR LOCH MARQUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004317-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI SIQUEIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEBRANDO GONCALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007281-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 
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do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004811-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDSON DE JESUS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004811-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDSON DE JESUS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007723-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001993-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE BORGES DE MIRANDA (REQUERIDO)

moacir de tal (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento as determinações contidas na 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o 

fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, em decorrências das medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como dado a 

prorrogação do fechamento até o dia 30 de abril de 2020, efetivado pela 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020, CANCELO a audiência de 

conciliação designada anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de 

readequação das pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de 

Primavera do Leste, dado as Portarias supramencionadas, em momento 

oportuno, com o retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos 

Silva Gestora Judiciária Matrícula 7474

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001969-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

P. &. P. P. L. -. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. (REU)

 

Intimação AJ1

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001689-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o 

valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, 

do Código de Processo Civil,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VIEIRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CARVALHO DOS SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007938-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONETE TEREZINHA KRASNIEVICZ (REU)

 

Intimo a parte requerente para prestar informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVOSTIAN REUTOW (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO GANASCINI (EXECUTADO)

E M G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

 

Numero do Processo: 1000709-65.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: E M G 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - EPP, ENIO GANASCINI Vistos etc. 

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de cumprimento da 

ordem de penhora online, em razão da insuficiência de saldo, consoante 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, 

no mesmo ato, para indicar bens da parte devedora, passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se na forma da lei. Primavera do Leste (MT), 11 de 

setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002779-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. R. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ROSA FERREIRA OAB - 008.116.791-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para impugnar a contestação no prazo de 

15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007283-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005795-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 2899421 bem como apresentar 

as contrarrazões ao recurso de Apelação Id 2279856.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005795-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe 1005795-46.2018.8.11.0037 Ação 

de Obrigação de Fazer Requerente: Marcelo Augusto Gonçalves Viana 

Requerida: Sul América Companhia de Seguro de Saúde Vistos etc. 

Tratam-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Augusto 

Gonçalves Viana em face da sentença de mérito que pronunciou a 

prescrição (Id. 22660494). A pretensão recursal fundamenta-se no 

entendimento judicial alicerçado em premissa equivocada, eis que não 

houve pedido de rescisão ou exoneração do contrato do trabalho sem 

justa causa. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura 

jurídica, não há contradição passível de saneamento, eis que eventual 

error in judicando não desafia a oposição de embargos declaratórios. 
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Destarte, o que pode haver, quando muito, é a discordância do 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que o postulante deve buscar a reforma da 

decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal 

fim. Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005217-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestarem-se sobre a prova acrescida, (resposta 

dos bancos) em idêntico prazo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005229-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestarem-se sobre a prova acrescida (resposta 

dos Bancos), em idêntico prazo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000616-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO PENA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANI MANOEL LAURINDO (EMBARGADO)

JAIME GARCES MARTINS FILHO (EMBARGADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre o decurso de prazo da 

parte requerida ALVANI MANOEL LAURINDO, bem como sobre a 

correspondência que retornou da parte JAIME GARCES MARTINS FILHO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008013-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT14235-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE SOUZA MONTEIRO BELO (REU)

FABIO VIANA PEREIRA BELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008013-47.2018.8.11.0037 Ação Monitória Requerente: 

Gilson Gregório Requeridos: Fábio Viana Pereira Belo e Silvana de Souza 

Monteiro Belo Vistos etc. A parte autora postula pela indisponibilidade de 

bens dos requeridos, mediante penhora online sobre os ativos financeiros, 

restrição de transferência dos veículos, constrição de bens imóveis, 

mediante envio de Oficio ao CRI local, bem como a penhora no rosto dos 

autos (7399-69.2012.811.0037 – Código 116750), em trâmite nessa 

Comarca, em que o requerido Fábio Viana Pereira Belo, tem crédito a 

receber. A concessão da tutela provisória de urgência demanda a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto 

no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, não há 

prova da insolvência dos requeridos, fato que justificaria fundado temor 

quanto ao adimplemento da obrigação pecuniária. Isto posto, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. Autorizo o recolhimento das 

custas ao final (CNGC, art.456). Havendo prova escrita sem eficácia de 

título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de janeiro de 

2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Subst. 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VIEIRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVOSTIAN REUTOW (REU)

 

Certifico que decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte 

requerida, razão pela qual INTIMO a parte autora a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO GANASCINI (EXECUTADO)

E M G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

 

Numero do Processo: 1000709-65.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: E M G 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - EPP, ENIO GANASCINI Vistos etc. 

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de cumprimento da 

ordem de penhora online, em razão da insuficiência de saldo, consoante 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, intimando-a, 
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no mesmo ato, para indicar bens da parte devedora, passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se na forma da lei. Primavera do Leste (MT), 11 de 

setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000866-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IURI FRANCO ROCHA (AUTOR)

GILBERTO BELINATO (AUTOR)

BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (AUTOR)

ANTONIO CARLOS IENERICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMA BRASIL S/A (REU)

ENERGIS8 DO BRASIL LTDA. (REU)

Outros - credores (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA GATTI OAB - MT234531-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EDITAL DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AUTOS N. 

1000866-96.2020.8.11.0037 – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE 

ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTES: Antônio Carlos Ienerich, CPF 

011.158.441-80, Iuri Franco Rocha, CPF 015.231.621-39 e Gilberto 

Belinato, CPF 856.468.819-00, BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., 

CNPJ 10.530.266/0001-08, BR Participações e Investimentos Ltda., CNPJ 

28.392.121/0001-45, BR Comércio de Cereais Ltda., CNPJ 

23.937.313/0001-76. ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE: ANTONIO 

FRANGE JUNIOR, OAB/MT 6.218 e ROSANE SANTOS DA SILVA, OAB/MT 

17.087. ADMINISTRADOR JUDICIAL: AJ1 Administração Judicial, com 

endereço profissional Ed. American Business Center, Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, 2254 - 1006 - Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78050-000, tel.: (65) 3027 2886, endereço eletrônico: aj1@aji.com.br, 

representada para efeito de assinatura do termo de compromisso por 

Tiago Oliveira Amado, advogado OAB/MT 11.506. VALOR DA CAUSA: R$ 

58.199.469,59 FINALIDADE: FAZER SABER, a todos quantos o presente 

edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam neste Juízo e 

Secretaria da 2ª Vara Cível, os autos acima identificados, cujo teor da 

petição inicial segue resumido: Antônio Carlos Ienerich, CPF 

011.158.441-80, Iuri Franco Rocha, CPF 015.231.621-39 e Gilberto 

Belinato, CPF 856.468.819-00, BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., 

CNPJ 10.530.266/0001-08, BR Participações e Investimentos Ltda., CNPJ 

28.392.121/0001-45, BR Comércio de Cereais Ltda., CNPJ 

23.937.313/0001-76, aduziu que as atividades do Grupo BR se iniciaram 

ao final de 2008 quando Gilberto Belinato, engenheiro agrônomo, fundou a 

BR Agrícola na cidade de Primavera do Leste, com a finalidade de 

fornecer serviços de análises e diagnósticos de campo aos produtores 

rurais. O grupo econômico cresceu e em 2015 abriu filiais nas cidades de 

Querência e Confresa, estando presente em cinco cidades do Estado do 

Mato Grosso atualmente; por trabalhar com produtos que dependem do 

bom tempo para crescer, no entanto, durante a safra de 2015/2016 o 

fenômeno El Niño acabou por trazer prejuízos ao grupo. De 2015 para 

2020 a situação foi se agravando, alto índice de inadimplência dos 

clientes, a economia do país cada dia pior, todos esses fatores 

contribuíram para que o Grupo BR passasse a ter sérias dificuldades no 

cumprimento de suas obrigações. Diante disso, a Requerente chegou à 

conclusão de que somente com a recuperação judicial poderá solucionar 

sua situação. Juntou documentos. RESUMO DA DECISÃO: (ID. 30926752, 

DO DIA 02/04/2020) “Vistos etc. Trata-se de Ação de Recuperação 

Judicial proposta pelos empresários rurais Antônio Carlos Ienerich, CPF 

011.158.441-80, Iuri Franco Rocha, CPF 015.231.621-39 e Gilberto 

Belinato, CPF 856.468.819-00, bem como pelas empresas BR Comércio de 

Produtos Agrícolas Ltda., CNPJ 10.530.266/0001-08, BR Participações e 

Investimentos Ltda., CNPJ 28.392.121/0001-45, BR Comércio de Cereais 

Ltda., CNPJ 23.937.313/0001-76, BR Participações e Investimentos Ltda., 

CNPJ 28.392.121/0001-45 (...) Determinada avaliação preliminar para 

análise do quadro financeiro e contábil apresentado pelos requerentes, 

constatou-se a necessidade de emenda da inicial, conforme apontamentos 

(Num.29619519), sendo então procedida a juntada de documentos 

complementares. (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 52 da Lei nº 

11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

do grupo empresário e do empresário rural Antônio Carlos Ienerich, CPF 

011.158.441-80, Iuri Franco Rocha, CPF 015.231.621-39 e Gilberto 

Belinato, CPF 856.468.819-00, bem como pelas empresas BR Comércio de 

Produtos Agrícolas Ltda., CNPJ 10.530.266/0001-08, BR Participações e 

Investimentos Ltda., CNPJ 28.392.121/0001-45, BR Comércio de Cereais 

Ltda., CNPJ 23.937.313/0001-76, BR Participações e Investimentos Ltda., 

CNPJ 28.392.121/0001-45, determinando que as recuperandas, conforme 

previsão do artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, apresentem, no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, o plano de recuperação, sob pena 

de convolação em falência. (...) Ante o exposto, I - Fixo a remuneração do 

administrador judicial em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor devido 

aos credores submetidos à recuperação judicial. Manifestem-se, os 

recuperandos e o administrador judicial, em 10 (dez) dias, a respeito da 

forma de pagamento da remuneração que eventualmente melhor os 

atende. Não sendo ajustado, determino o pagamento dos 60% em parcelas 

mensais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) vencíveis no dia 05 de cada 

mês, registrando-se que o total dos honorários pagos mensalmente 

deverão ser abatidos do percentual acima estabelecido, quando do 

encerramento da recuperação judicial, sendo necessário a reserva de 

40% para depois da finalização do processo. Esclareço que o valor 

arbitrado levou em consideração a capacidade de pagamento do devedor, 

a complexidade do trabalho e a extensa relação de credores. II – 

Conforme previsão do artigo 52, II, da Lei nº 11.101/05, dispenso a 

apresentação de certidões negativas de débito fiscal nesta fase 

processual, exceto para os casos de contratação com o Poder Público, ou 

para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais creditícios, 

acrescendo em todos os atos, contratos e documentos firmados pelos 

autores, após o respectivo nome empresarial, a expressão: “em 

recuperação judicial”. III – Nos termos do inciso III do artigo 52 da 

supracitada Lei, ordeno a suspensão de todas as execuções e ações 

contra os devedores, ora requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, ressalvando o disposto nos artigos 6º, §§ 1ª, 2º e 7º e artigo 49, §§ 

3º e 4º da citada legislação. Outrossim, caberá aos recuperandos a 

comunicação da suspensão aos juízos competentes (§3º do artigo 52). IV 

– Defiro o requerimento de baixa de eventual protesto realizado junto ao 

Cartório de Protestos, bem como abstenção de lavratura de novos 

protestos e ainda a exclusão do nome dos empresários junto ao SERASA, 

SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, excetuando o estabelecido 

no § 1º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005. V – Conforme inciso V do 

artigo 52, ordeno a intimação do ilustre representante do Ministério Público 

e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, informando o deferimento do processamento do pedido de 

recuperação judicial. VI – Ainda, publique-se edital no órgão oficial, dentro 

do Diário da Justiça, na forma dos incisos I, II e III, todos do parágrafo 1º, 

do artigo 52 da LRF, devendo a devedora apresentar a respectiva minuta, 

em 48 (quarenta e oito) horas, para conferência e assinatura, arcando 

ainda com as despesas de publicação, inclusive em jornal de grande 

circulação. VII – Os credores têm o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem as suas habilitações diretamente perante o Administrador 

Judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na 

forma do artigo 7º, §1º, do diploma legal supracitado. Ainda, os credores 

terão o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem a sua objeção ao plano 

de recuperação da devedora, a partir da publicação do edital a que alude 

o artigo 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005, ou de acordo com o disposto no 

artigo 55, parágrafo único, do mesmo diploma legal. VIII – Oficie-se à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso onde situa-se a sede da 

recuperanda para que acresça, após o nome empresarial da devedora, a 

expressão “em recuperação judicial”. IX – Com fundamento no princípio da 

cooperação, determino que os recuperandos encaminhem, no prazo de 05 

(cinco) dias, a minuta do edital, no seguinte endereço eletrônico: 
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pri.2civel@tjmt.jus.br. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. RELAÇÃO DE 

CREDORES TRABALHISTA: BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA – TRABALHISTA - ALAN BARBOSA SILVA R$ 2.596,78, ALDENIR 

BRAGA DE OLIVEIRA R$ 10.350,61, ANDRESSA SILVEIRA DE FREITAS R$ 

4.790,14, EDUARDA MARIA PITCHININ R$ 3.191,15, EMANUEL RUARO R$ 

6.328,77, GEAN CARLOS ALBERTO NAZARIO R$ 6.612,00, HEYLLY 

EMANUELLY LOPES PEREIRA R$ 19.205,95, JOCIVAN ANDRADE DE 

SOUZA R$6.799,34, JULIO CESAR OLIVEIRA SANTOS R$ 9.373,43, 

KASSIO SILVA RAMOS R$ 3.800,57, LAILA FERNANDA DE OLIVEIRA R$ 

527,00, LAYLLA MARIA DE OLIVEIRA COELHO R$ 1.415,00, MARIA 

EDUARDA GUEDES DOS SANTOS R$ 1.212,61, MARIA LUCIDEIA 

FERREIRA QUARESMA R$ 4.971,50, MIRELE MENDONCA NUNES R$ 

4.794,41, RUBENS NICOLAU DE LIMA R$ 2.457,26. GARANTIA REAL - 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. R$936.243,79, BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. R$450.000,00, COOPERATIVA DE CREDITO 

MEDICOS - UNICRED R$462.664,33, COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DE PRIMAVERA DO LESTE- PRIMACRED R$448.479,51, RICARDO ALOISIO 

BABINSK R$3.087.756,46. ME/EPP - INNOVA LTDA EPP R$950.000,00, 

SEMENTES PONTO ALTO EIRELI- EPP R$856.400,00, CROMO INDUSTRA 

QUIMICA EIRELI R$2.497.318,36, ALOE FERTIL BRASIL - FERTILIZANTES 

ESPECIAIS - EIRELI R$228.480,00, ALCIMAR COMERCIO DE EMBALAGENS 

LTDA - ME R$ 117,00, AMTECK INFORMATICA LTDA - ME R$169,00, AUTO 

ELETRICA ALVAIR EIRELI - ME R$1.202,00, VER LIVRARIA E 

INFORMATICA EIRELI R$95,00, BOSCHILIA E BOSCHILIA LTDA ME 

R$253,80, BOTCHA PNEUS EIRELI R$40,00, BRUNETTA & CIA. LTDA - EPP 

R$406,00, BS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME R$5.900,00, CENTRAL 

AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI R$293,00, FABIANO FERRAMENTAS 

LTDA - ME R$380,00, FELIPE DAVI CERUTTI & CIA LTDA - ME R$16.432,30, 

IDELMA SILVA DE FREITAS - ME R$1.100,00, JABES CARDOSO DA SILVA 

84498056191 R$360,00, JOAO HENRIQUE FREITAS DAVID SILVA - ME 

R$5.906,00, LOCADORA DE VEÍCULOS PANTANAL LTDA-ME R$720,00, 

LUIZ CARLOS GASSMANN EIRELI EPP R$23.984,88, MANOEL MESSIAS 

FERREIRA DE SOUZA - ME R$80,00, MICHELLA MILENE MORAES 

04320931173 R$3.800,00, NELSO DAVILA 35218282120 R$555,74, R. 

MARTINS DA SILVA ME R$3.050,00, R. R. BATISTA MISSIONEIRO ME 

R$1.585,00, ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA ME R$583,33, RUI DIAS 

DA SILVA - EPP R$1.376,43, SHALOM COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS EI R$15.939,29, V DE F A MEDEIROS & CIA LTDA - ME 

R$9.044,74, SOLO RICO AGROCIENCIAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 

R$114.982,23. QUIROGRAFÁRIO - ADAMA BRASIL S/A R$ 458.286,57, 

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. R$ 1.276.325,53, COMPO 

EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. R$ 250.000,00, BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. R$921.813,39, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S.A. R$999.988,00, AGRICOLA ROQUE LTD R$359.523,34, 

FORTE AGRO LTDA R$81.183,56, LABORATORIO DE BIO CONTROLE 

FARROUPILHA LTDA. R$178.000,00, ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA 

R$216.432,00, ATANOR DO BRASIL LTDA R$1.954.491,75, CENTRO 

SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP LTDA R$500.000,00, 

CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA R$2.914.596,43, BRA DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA R$230.324,00, DTI SEMENTES S.A. R$752.937,78, 

HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA R$2.448.484,19, AVANTI SEEDS 

PESQUISA E COMERCIO DE SEME R$73.760,00, INNOVA LTDA 

R$118.185,40, NODUSOJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$434.376,00, 

NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S/A R$2.497.318,36, PACKBLEND 

INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIF R$458.500,00, RIBER KWS SEMENTES 

LTDA $1.751.004,07, ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

R$81.515,36, RED.PETRA - PERSONAL TRADER C. DE TITU. 

R$2.236.738,48, NOVA S.R.M. ADMINISTRACAO DE RECURSOS E 

FINANCAS S/A R$911.258,04, BANCO DO BRASIL S.A R$3.934.739,89, 

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE- 

PRIMACRED R$730.692,00, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

R$520.020,33, CERES INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA 

R$541.775,50, LIFE AGRO DO BRASIL LTDA R$16.621,20, MICRO E 

MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA R$49.440,00, LABORSAN AGRO 

BRASIL LTDA R$197.861,60, ARAUNAH EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA R$1.826.136,50, DAYSTAR TECNOLOGIAS LTDA 

R$59.640,00, RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA 

R$1.179.150,00, CROPFIELD DO BRASIL INDUSTRIA DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA R$10.846,92, CROPFIELD DO BRASIL INDUSTRIA DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA R$830.648,99, CROPFIELD DO BRASIL 

INDUSTRIA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA R$154.550,51, FORMAX 

AGROCIENCIA LTDA R$351.408,00, DOMINUS QUIMICA LTDA 

R$821.890,34, SHIMIZU AGRO E QUIMICA DO BRASIL LTDA 

R$711.370,00, ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA 

LTDA. R$210.460,00, VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A. 

R$282.600,00, DALNEEM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA R$39.330,00, INDUSTRIA SULFERTILIZANTES 

LTDA. R$390.000,00, SEMENTES CRA PRODUCAO E COM. LTDA 

R$13.750,00, RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA EM R$61.146,94, P C 

O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA 

R$41.100,00, MAROQ AGRO LTDA R$22.918,06, YUKAWA & YUKAWA 

COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA R$5.328,00, ALCIDO 

NILSON R$ 545.000,00 ,  CLEMENTE ALBUQUERQUE 

R$168.000,00,CRISTIANO G. SENA R$736.254,15, FRANCISCO DE PAULA 

ASSIS R$97.500,00, GILBERTO CARLOS BESCIAK R$60.341,67, HILARIO 

MOACIR R$101.863,23, MOURA E GARBOSA R$21.320,00, CRISTIANO 

SENA R$4.000,00, ANDRE PAULO DOS REIS R$20.150,00, LUIZ OTAVIO 

PROENÇA R$7.500,00, TRATOR PRIMA R$13.689,00, ZETT CAR BOMBAS 

R$1.882,00, A L N COMERCIO DE PNEUS LTDA R$ 960,00, ALEGRETI & 

SLAPAK LTDA R$4.607,00, AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA R$959,34, ASP 

CORRETORA DE CEREAIS LTDA R$5.046,00, AVILA WEISS COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA R$44.000,00, BANCO J. SAFRA S.A R$128.000,00, 

CADORE BIDOIA & CIA LTDA R$34.335,20, CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 

42 R$2.784,00, CARVALHO E DAMASIO SOCIEDADE DE ADVOGADO 

R$5.189,00, CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA R$2.630,00, CLICK COMERCIO 

E SERVIÇOS DE INFORMATICA R$600,00, COMERCIAL DE PEÇAS E 

LUBRIFICANTES ABC L R$2.224,00, COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS 

LTDA R$4.174,81, COTRIGUAÇU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD 

R$8.524,67, COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRU 

R$2.315,33, CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA R$500,00, 

EDILSON DALL AGNOL R$72.456,00, FANCAR DISTRIBIDORA DE 

VEICULOS LTDA R$2.457,00, FEX AGRO COMERCIAL LTDA R$28.971,00, 

FOCUS CORRETORA DE CEREAIS LTDA R$1.100,00, FREDY PRE 

BALESTRIN R$2.240,00, GILBERTO CARLOS BESCIAK R$180.000,00, 

GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO R$300.000,00, IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS JAN S/A R$112.000,00, KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA 

R$10.399,99, KUHLMANN MONITORAMENTO AGRICOLA LTDA 

R$41.680,00, MARCO AURELIO D FERREIRA CONSULTORIA EMP 

R$3.792,17, MARTINELLO - ELETRODOMESTICOS LTDA R$899,10, 

MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA R$825,33, MERCOPEÇAS 

ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA R$411,60, MINISTERIO DA FAZENDA 

NACIONAL R$46.417,82, MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 

R$44.957,64, MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGE 

R$388,00, POSTO ALDO CUIABA LTDA R$1.561,57,PRIMAVERA 

AUTOMOLAS LTDA R$1.292,20,PRIMAVERA DIESEL LTDA R$89.275,50, 

PRIMAVERA FREIOS LTDA R$810,00, PST ELETRONICA LTDA R$1.877,70, 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS R$2.162,42, 

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS R$15.485,25, 

MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL R$2.017.896,51, SEFAZ - 

SECRETARIA DO ESTADO E FAZENDA R$8.904,72, SUEDNEY FRANCO 

DE OLIVEIRA 04222514101 R$700,00, TODIMO MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO S/A R$2.306,07, TRANSPORTES ROCHA SELEME LTDA 

R$7.650,00, ZETTCAR BOMBAS DIESEL LTDA R$372,00, ITAÚ UNIBANCO 

R$100.000,00, METAL LESTE METALURGICA IND E COM LTDA 

R$27.530,00, BAIC INDUSTRIA DE BIOFERTILIZANTES S.A. R$57.040,00, 

SO MARCAS COMERCIAL LTDA R$17.472,30. BR COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA. - QUIROGRAFÁRIO: MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL 

R$265.971,50. IURI FRANCO ROCHA - PRODUTOR RURAL - GARANTIA 

REAL - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. R$2.000.000,00, MASSEY 

FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. R$19.767,94. 

ME/EPP - PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – 

ME R$ 168.012,00, AGVET PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI R$ 

14.061,00, SEIVA INDUSTRIA E COMERCIO MADEIRAS LTDA- ME 

R$10.273,40, ARLINDO CANOVA PABLOS EPP R$12.720,00, HASS E 

ARRUDA LTDA EPP R$5.960,00, ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 

R$34.951,77, PLANUTRE IND E COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - EPP R$37.440,00, PRIMAVERA COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS 

USADAS EIRELI R$13.200,00, BOMBA DIESEL CAMPO VERDE EIRELI-ME 

R$2.475,18, VOLMIR LORENZETTI ME R$1.185,10, MATEUS ALENCAR 

OMIZZOLO & CIA LTDA - ME R$14.866,00. QUIROGRAFÁRIO - AGV 

PRODUTOS VETERINARIOS R$ 7.160,00, FERTILIZANTES HERINGER S.A. 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL R$ 60.900,00, ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO 

ANIMAL IND E COM LTDA R$46.660,00, RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA 

R$37.770,40, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA R$136.071,05, GUIMARÃES 
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AGRICOLA LTDA R$330,00, GUIMARÃES AGRICOLA LTDA R$87.000,00, 

GUIMARÃES AGRICOLA LTDA R$4.476,33, GUIMARÃES AGRICOLA LTDA 

R$5.300,00, POSTO BOM FIM LTDA R$27.618,34, BRUNO RODRIGUES DA 

C. VILELA R$8.280,00, BARRA AGROPECUARIA LTDA R$7.200,00, 

MARIA LILIAN CASTRO MAYA CHATEAUBRIAND R$3.400,00, LUIZ 

GUILHERME SOARES RODRIGUES R$6.300,00, PJBANK PAGAMENTOS 

S.A. R$9.900,00, EROS PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA R$4.800,00, EROS PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA R$15.000,00, BANCO DO BRASIL S.A. R$289.019,72, COTRIMAC 

COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA R$5.740,00, GUABI 

NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A R$81.964,26, IGUACU MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA R$12.175,07, POSTO CAMPO VERDE LTDA 

R$1.367,83, ITAU UNIBANCO S.A. R$50.000,00, COOPERATIVA DE 

CREDITO MEDICOS - UNICRED R$15.000,00, COOPERATIVA DE CREDITO 

MEDICOS - UNICRED R$36.000,00, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 

R$30.000,00, BANCO DO BRASIL S.A. R$37.000,00, EROSAINE 

MAQUINAS AGRICOLA EIRELI R$31.500,00, AGROMANG COM FERRAG E 

FERRAMENTAS LTDA R$2.085,97, MODELO COMERCIO DE 

FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA R$2.680,00, LF LEILÕES 

R$185.449,00, LF LEILÕES R$17.576,00, LF LEILÕES R$5.064,00, LF 

LEILÕES R$44.576,00, LF LEILÕES R$7.596,00, LF LEILÕES R$12.660,00, 

LF LEILÕES R$8.848,00, LF LEILÕES R$41.511,00, LF LEILÕES 

R$4.447,00, LF LEILÕES R$3.500,00, LF LEILÕES R$78.120,00, LF 

LEILÕES R$79.050,00, LF LEILÕES R$82.000,00, LF LEILÕES R$45.000,00, 

LF LEILÕES R$45.000,00, EMERSON GONÇALVES CORREA R$11.000,00. 

IURI FRANCO ROCHA - FAZENDA SÃO BENEDITO - PRODUTOR RURAL – 

ME/EPP - SEMENTES PONTO ALTO EIRELI – EPP R$69.500,00. 

QUIROGRAFÁRIO - IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA R$360,78, 

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA R$322.861,61, BR COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA R$94.619,50, CAMIL CACERES 

MINERACAO LTDA R$58.397,88. GILBERTO BELINATO – PRODUTOR 

RURAL – QUIROGRAFÁRIO - BANCO DO BRASIL S.A R$187.000,00, 

BANCO DO BRASIL S.A R$60.000,00, BANCO J SAFRA S/A R$130.000,00 

ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS 

PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), 

PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS 

A SEREM ENTREGUES/PROTOCOLADAS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

NOMEADO AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, COM ENDEREÇO 

PROFISSIONAL ED. AMERICAN BUSINESS CENTER, AV. HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - 1006 - BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - 

MT, 78050-000, TEL.: (65) 3027 2886, ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

AJ1@AJI.COM.BR, REPRESENTADA PARA EFEITO DE ASSINATURA DO 

TERMO DE COMPROMISSO POR TIAGO OLIVEIRA AMADO, ADVOGADO 

OAB/MT 11.506. BEM COMO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA 

PROPOREM OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A PARTIR 

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ARTIGO 55 E PARÁGRAFO 

ÚNICO DO MESMO DIPLOMA LEGAL. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, digitei, por determinação do MM. Juiz. Primavera do Leste 

– MT, 13 de abril de 2020. Elizandra B. de Campos Silva Gestor (a) 

Judiciário (a)

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004108-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBALGEN SAUDE ANIMAL LTDA. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CESAR DOSSO OAB - SP184476 (ADVOGADO(A))

MURILO THOMAS AIRES OAB - SP391141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA (IMPUGNADO)

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME 

(IMPUGNADO)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. (IMPUGNADO)

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA (IMPUGNADO)

RIO SUIA ENTERPRISES, LLC (IMPUGNADO)

INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME (IMPUGNADO)

ENERCOOP LTDA (IMPUGNADO)

ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004108-97.2019.8.11.0037. IMPUGNANTE: GLOBALGEN SAUDE ANIMAL 

LTDA. IMPUGNADO: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - 

ME, AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME, 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA, PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA., RIO SUIA ENTERPRISES, LLC, 

ENERCOOP LTDA, INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - 

ME, ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA Vistos etc. Trata-se de 

impugnação proposta por Globalgen Saúde Animal Ltda., qualificada nos 

autos em epígrafe. Intimada para recolher as custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, a parte autora não promoveu a 

diligência que lhe competia. Formalizados os autos, vieram conclusos para 

deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Isso posto, não efetuado o 

recolhimento das custas, determino o cancelamento da distribuição, nos 

moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, X, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 13 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003658-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARMENTINI SACHET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE EVANGELINA DE JESUS DO SACRAMENTO (REU)

LUDMYLLA SOARES DIAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1003658-57.2019.8.11.0037 

Ação Monitória Requerente: Rosalina Marmentini Sachet Requeridas: 

Ludmyla Soares Dias e Cleunice Evangelina de Jesus do Sacramento 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para apresentar cópia legível do 

acordo para fim de homologação judicial, em 15 (quinze) dias. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de 

abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU JESUS DE CAMARGO OAB - SP145831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000303-05.2020.8.11.0037 - PJE Ação Ordinária de Rescisão de Contrato 

de Prestação de Serviços Advocatícios c/c Devolução de Quantias Pagas 

e Indenização por Danos Morais Requerente: Eliana de Fátima Nogueira 

Requerido: Edmundo da Silva Taques Junior Vistos etc. Trata-se de ação 

ordinária de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios 

c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais 

proposta por Eliana de Fátima Nogueira em face de Edmundo da Silva 

Taques Junior, ambos qualificados nos autos em epígrafe. As partes 

transigiram, postulando pela homologação da desistência da ação (Num. 

29882156). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo a 

desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 14 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008013-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT14235-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE SOUZA MONTEIRO BELO (REU)

FABIO VIANA PEREIRA BELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008013-47.2018.8.11.0037 Ação Monitória Requerente: 

Gilson Gregório Requeridos: Fábio Viana Pereira Belo e Silvana de Souza 

Monteiro Belo Vistos etc. A parte autora postula pela indisponibilidade de 

bens dos requeridos, mediante penhora online sobre os ativos financeiros, 

restrição de transferência dos veículos, constrição de bens imóveis, 

mediante envio de Oficio ao CRI local, bem como a penhora no rosto dos 

autos (7399-69.2012.811.0037 – Código 116750), em trâmite nessa 

Comarca, em que o requerido Fábio Viana Pereira Belo, tem crédito a 

receber. A concessão da tutela provisória de urgência demanda a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto 

no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, não há 

prova da insolvência dos requeridos, fato que justificaria fundado temor 

quanto ao adimplemento da obrigação pecuniária. Isto posto, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. Autorizo o recolhimento das 

custas ao final (CNGC, art.456). Havendo prova escrita sem eficácia de 

título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de janeiro de 

2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Subst. 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002568-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA MILANI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O 

(ADVOGADO(A))

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (REU)

JULIANA MULLER SCHEER (REU)

ILOIDE AUGUSTA MULLER (REU)

OLDEMAR SCHEER (REU)

 

C E R T I D Ã O Tendo em vista a impossibilidade da distribuição do 

mandado de citação e intimação, contido no Id. N. 30249166, devido as 

determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, em decorrências das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus),CANCELO a audiência de conciliação designada 

anteriormente. Outrossim, diante da necessidade de readequação das 

pautas de audiências do CEJUSC da Comarca de Primavera do Leste, 

dado as Portarias supramencionadas, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado. Primavera do 

Leste-MT, 14 de abril de 2020. Elizandra Broch de Campos Silva Gestora 

Judiciária Matrícula 7474

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142549 Nr: 955-15.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE SIMONETTE DO AMARAL - ME, ONICE 

APARECIDA BAQUETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA - OAB:14063 

MT

 Dispositivo

 Isso posto, não conheço dos embargos à execução no que tange às 

preliminares arguidas e rejeito liminarmente os embargos à execução, com 

fulcro no artigo 917, §4º, I, do Código de Processo Civil.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000528-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS CARDOZO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRELLI & FERREIRA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000528-30.2017.8.11.0037 

AUTOR(A): MARIA DE JESUS CARDOZO - ME REU: PIRELLI & FERREIRA 

LTDA - ME Vistos. Para melhor análise do pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita feito pela parte requerida, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da requerida, por meio de 

seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, balanço cantábil e outros), sob pena de indeferimento 

do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, concluso para prolação de sentença. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003946-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004652-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONISSUEDISON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004378-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006282-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para manifestar sobre os Embargos de 

Declaração no prazo de 05( cinco) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000461-60.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SOUSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000911-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELDEMAR LUIZ TONIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTEIRA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000911-37.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ELDEMAR LUIZ TONIAL REU: 

FRONTEIRA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ELDEMAR LUIZ TONIAL em face de 

FRONTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, devidamente qualificados nos autos. Alega a 

requerente, em síntese, que as partes fizeram uma transação comercial 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo acordado que o 

pagamento seria realizado na data constante do cheque que instrui o feito. 

Aduz que, na data acordada para o depósito, tentou receber os valores 

da cártula, contudo, houve recusa no pagamento. Assim, pugna seja 

constituído título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 

mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Livro II, Título 

XV, Capítulos II e IV, do CPC. Com a inicial vieram os documentos de Ids nº 

18221319/18221330. A requerida foi devidamente citada, oportunidade em 

que apresentou embargos monitórios (ID nº 19419728), alegando a 

prescrição do cheque, a impossibilidade de cobrança de juros de mora em 

face da não apresentação do cheque para compensação e ausência de 

comprovação da causa debendi. A requerente apresentou impugnação 

aos embargos no ID nº 20256346. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Para 

cobrança de cheque por meio de ação monitória, aplica-se o prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 206, § 5ª, 

inciso I, do Código Civil. Referido prazo tem como termo inicial o dia 

seguinte a data de emissão estampada na cártula, conforme dispõe a 

Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça: “O prazo para ajuizamento de 

ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é 

quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula.” No caso em apreço, verifico que o cheque que instrui o feito foi 

emitido em 12 de dezembro de 2013, enquanto que a ação foi proposta 

apenas em 22 de fevereiro de 2019, portanto, mais de cinco anos após a 

emissão da cártula. Consigno que o fato de o cheque ter sido pré-data não 

influencia na data de início do computo do prazo prescricional, conforme 

entendimento dos tribunais pátrios. Neste sentido: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PÓS-DATADO. TERMO 

INICIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo 

para ajuizamento de ação monitória com vistas à cobrança de cheques é 

quinquenal e conta-se do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula, consoante súmula 503 do STJ. 2. O termo inicial do prazo 

prescricional para ajuizamento da Ação Monitória deve ser contado, 

portanto, da data de emissão estampada na cártula, sendo irrelevante 

eventual acordo entre as partes para compensação do cheque em data 

futura. 3. É reconhecida a prescrição no caso em que a Ação Monitória foi 

ajuizada após o quinquênio legal, estando, portanto, prescrita a pretensão 

do Autor/Apelante. 4. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07183705020198070001 DF 0718370-50.2019.8.07.0001, Relator: 

ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 11/12/2019, 3ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Tratando-se de ação monitória que objetiva a 

cobrança de cheque é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, 

previsto no art. 206, § 5º, I. O termo inicial para o cômputo do prazo 

prescricional de cheque pré-datado é a data da sua emissão e não aquela 

acordada entre as partes para pagamento. Circunstância dos autos em 

que se operou a prescrição. APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70079511655 

RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 
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27/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 11/04/2019). Assim, considerando a prescrição do cheque que 

instrui a ação antes de sua propositura, devida é a extinção do feito. Ante 

o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão do requerente e, 

por consequência, JULGO EXTINTO feito, nos termos do artigo 487, inciso 

II, do Código de Processo Civil. CONDENO o requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001760-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001760-09.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: 

BRADESCO SEGUROS S/A SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GIRAMUNDO 

TRANSPORTES LTDA. em face de BRADESCO SEGUROS S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Afirma, em síntese, que atua no ramo 

de transportes rodoviários de cargas em geral e que, no dia 14/05/2018, 

teve seu caminhão envolvido em um acidente de trânsito (B.O. n.° 

2018.155520). Aduz que acionou o seguro da requerida, com a qual 

possui contrato de COBERTURA BASICA 1 CIR - COLISAO, INCENDIO E 

ROUBO, através da apólice 34550, Item 178, com vigência de 12/12/2017 à 

15/05/2018, no mesmo dia do acidente e pugnou pelo conserto do veículo 

de transporte de carga, que é indispensável a atividade econômica da 

empresa. Alega que o conserto demorou 130 (cento e trinta) dias para ser 

concluído, de modo que deixou de auferir lucros cessantes. Assim, 

requereu a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ R$ 

69.989,31 (Sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais com 

trinta e um centavos). A inicial veio acompanhada de documentos. No ID 

21587593 , audiência de conciliação inexitosa. No ID 22257806, o 

requerido apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, falta de 

interesse processual. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante a ausência de demonstração objetiva dos valores que 

pretende a requerente pelos lucros cessantes. No ID 23518795, 

impugnação à contestação. Intimadas, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve 

ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando 

dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminar suscitada pelo requerido, a qual passo a analisa-la. Aduz o 

requerido a carência da ação por falta de interesse processual, uma vez 

que o requerente não tentou resolver a questão dos lucros cessantes 

administrativamente, bem como por já ter quitado todas as despesas com 

o reparo do veículo. As garantias constitucionais do direito de petição e da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de 

lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância 

do que preceitua o direito processual (art. 5º, XXXIV, a, e XXXV da 

CB/88). Desse modo, rejeito a preliminar em questão e passo a apreciar o 

mérito. De início, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte 

requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto 

a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de 

consumidora. Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a 

teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a 

exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços tem o 

dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é 

um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, 

nas relações de consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a 

fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os 

essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do 

Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total 

ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados. Cinge-se a 

questão controvertida no direito de a parte requerente ser indenizada 

pelos lucros cessantes em razão da demora no conserto do veículo 

segurado, descrito na inicial. A parte requerente relata que comunicou o 

sinistro à Seguradora, ora requerida, na data do acidente, qual seja, 

14/05/2018. Aduz, contudo, que demorou 130 (cento e trinta) dias para o 

caminhão ser consertado, o que teria lhe causado prejuízo por ser este 

veículo de transporte de carga, indispensável para a atividade econômica 

da empresa, demora esta que imputa a culpa a requerida. Ainda, informa 

que a demora excessiva é demonstrada pela declaração da empresa que 

realizou os reparos no veículo MPM PINTURAS LTDA ME. Contudo, 

analisando referida documento (ID 19060905 ), constato que este apenas 

afirma a data de entrada e saída do veículo, nos seguintes termos: 

“Declaro por meio deste que o veiculo MERCEDES BENZ ACTROS 

265156X4, modelo 2018, de placa PIU-7399, do proprietário GIRAMUNDO 

TRANSPORTES, segurado BRADESCO de sinistro numero 

101201805230118, deu entrada na oficina no dia 15 de JUNHO de 2018. O 

veiculo foi entregue devidamente reparado dos danos do sinistro, na data 

de 23 de OUTUBRO de 2018, aos cuidados de LUAN CARDOSO, 

colaborador da empresa”. Como se observa, a declaração da empresa 

que prestou os serviços não informa a razão da demora para executar os 

reparos no veículo. Ademais, embora tenha o requerente elucidado a 

inicial com vários julgados favoráveis a sua tese de direito a indenização 

por lucros cessantes, não esclareceu o motivo da demora injustificada 

que merecesse acolhimento de sua pretensão. Não obstante, conquanto 

tenha o segurado trazido aos autos os valores que teria deixado de 

ganhar no período em que o caminhão ficou parado para conserto, não 

logrou êxito o requerente em demonstrar a razão da demora excessiva no 

conserto do veículo, seja por falta de peças, por atraso no envio das 

peças pelo fabricante ou se foi pela demora da Seguradora em autorizar 

os serviços de reparo, de modo que não pode ser imputada à Seguradora. 

Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SEGURO DE 

AUTOMÓVEL - EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO 

SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO 

DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE NÃO IMPUTADA À SEGURADORA 

- RECURSO DESPROVIDO. Se as provas não demonstram a 

responsabilidade da seguradora requerida pela excessiva demora no 

conserto do veículo segurado, não há falar em indenização por danos 

material e moral na espécie, máxime se a oficina foi escolhida pela 

requerente. (Ap 169307/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 

10/02/2017) (TJ-MT - APL: 00077204120148110003 169307/2016, Relator: 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2017, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017) Em que pese a 

relação travada entre as partes seja relação de consumo, com inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, a requerente deveria comprovar minimamente 

suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa toada: PODER 

JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 

0033626-62.2013.8.14.0301 APELANTE: JANA INES BARROS DA SILVA 

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS - OAB Nº 16.147/PA 

APELADO: BANCO SANTANDER S/A ADVOGADO: MICHELE ANDREA DA 

ROCHA OLIVEIRA - OAB Nº 15.403-B/PA CARLOS MAXIMILIANO MAFRA 

DE LAET - OAB Nº 15.311/RJ MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB Nº 

6.171/MT RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: CIVIL 

E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 110 de 810



CONSTITUITIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGENCIA DO ARTIGO 333, 

INCISO I DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA ESCORREITA. 1 - 

Embora se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, incumbia à autora comprovação 

mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, 

consoante art. 373, inciso I, do CPC 2 - A falha na prestação do serviço da 

ré, na forma alegada, sem a correspondente prova, não gera a obrigação 

de a ré indenizar a autora por danos materiais e morais. 3 - Recurso 

conhecido e desprovido DECISÃO MONOCRÁTICA A EXMª. SRª 

DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): (...) 

Embora se trate de uma relação consumerista, tal fato não exime o 

requerente de demonstrar, por qualquer meio de prova admitido em direito, 

que a conduta do banco tenha lhe causado dano, seja material ou moral, o 

que não ocorreu no caso em espeque. IN casu, a apelante apenas tece 

alegações genéricas sem qualquer elemento probatório, afirma que os 

novos procuradores constituídos sofreram impedimentos de acesso e 

movimentação nas contas da empresa, e ainda mais, que foram 

humilhados e retirados da instituição recorrida, porém, não apresenta um 

único documento, protocolo, solicitação ou ainda testemunha que ofereça 

suporte probatório, ainda que singelo, para amparar sua pretensão de 

responsabilizar o banco insurgido pelos danos supostamente 

experimentados. (...) Com efeito, irretocável a sentença de 1ª grau que 

julgou improcedente o pedido inicial, já que a autora não se desincumbiu de 

demonstrar fato constitutivo do seu direito. ISTO POSTO, CONHEÇO E 

DESPROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO, para manter incólume a 

sentença ¿a quo¿, nos termos da fundamentação mencionada alhures. 

P.R. I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins 

de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos 

registros de pendência referente a esta Relatora e remetam-se os autos 

ao Juízo de origem. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas 

providências. Belém, (PA), 02 de agosto de 2018. Desa. EDINÉA OLIVEIRA 

TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletronica (TJ-PA - AC: 

00336266220138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 

Data de Julgamento: 08/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 08/08/2018) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. SIMPLES COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora 

pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou 

improcedente a presente ação. Relação de consumo que opera a inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não 

importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas 

alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, 

inciso I, do CPC Ainda que a ré não tenha comprovado a regularidade do 

desconto de R$515,40, o simples fato de ter havido cobrança indevida não 

configura dano moral in re ipsa. Assim, cabia à autora ter se desincumbido 

de seu ônus probatório, o que não ocorreu, posto que esta não trouxe 

qualquer prova da alegada viagem que iria realizar ou de qualquer prejuízo 

concreto que tenha sofrido em virtude do desconto indevido. Sendo assim, 

deve ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005521323, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005521323 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015) Destarte, a falha 

na prestação do serviço da parte requerida, na forma alegada, sem a 

correspondente prova, não gera a obrigação de indenizar ao requerente 

por danos materiais a título de lucros cessantes. Com efeito, é cediço que 

o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe 

ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de 

maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na 

hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a culpa 

da Seguradora no atraso nos reparos do veiculo sinistrado. Assim, ante 

as lições colimadas, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004030-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL - J.D.F. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004030-06.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HOTEL - J.D.F. LTDA - EPP 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

PROVISÓRIA ajuizada por HOTEL J.D.F. LTDA ME em face de OI MÓVEL 

S.A., devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que firmou 

contrato de prestação de serviço de telefonia móvel, plano “Oi empresa 

controle” (contrato de nº 0005090189332968), com a Requerida, no ano 

de 2013, quando foram adquiridas 15 (quinze) linhas de telefone móvel. 

Relata que, no ano de 2015, efetuou o cancelamento das linhas ante a 

desnecessidade de mantê-las. No entanto, a requerida está cobrando a 

quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referente a multa por 

cancelamento. Assim, sob o argumento de que a multa cobrada é indevida, 

pugna a requerente, liminarmente, pela exclusão de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito, referente às multas no valor total atualizado junto 

aos órgãos de proteção ao crédito no montante atualizado de R$ 6.889,14 

(seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos). A inicial 

veio acompanhada de documentos. No ID 22558190, decisão concedendo 

a tutela. No ID 25925923 , audiência de conciliação inexitosa. No ID 

26517425 , contestação, oportunidade em que a parte requerida alegou, 

em síntese, que agiu no exercício regular de um direito ante a legalidade 

das cobranças e pugna pela improcedência da ação. No ID 28767820, 

impugnação à contestação. Intimadas, a parte requerida pugnou pelo 

julgamento antecipado do feito (ID 29506939 ). É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Impende ressaltar que a relação travada entre a 

parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, 

porquanto estas se enquadram no conceito de fornecedor e a primeira no 

de consumidora. Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor 

a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a 

exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é 

um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, 

nas relações de consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a 

fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os 

essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do 

Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total 

ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados. 

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido formulado pela parte 

requerente refere-se à indenização pelos danos morais sofridos em razão 

de negativação pela requerida, ante a cobrança de uma multa pelo 

cancelamento do plano de linha telefônica. Contudo, como ressaltado pela 

parte requerente, e não impugnado pela requerida, foi realizado um 
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contrato de nº 0005090189332968, referente ao plano “ OI Plano 

Controle”, no ano de 2013, tendo sido cancelado em 2015, ou seja, dois 

anos depois. Nos termos do contrato, o período de fidelidade era de 12 

meses. Portanto, não assiste razão a cobrança de multa pelo 

cancelamento dos servidos por parte da requerida. A requerida, em sede 

de contestação, se limitou a alegar que estava agindo no exercício legal de 

um direito em razão da legalidade da cobrança do cancelamento. Contudo, 

em momento algum vez prova de que a cobrança pelo cancelamento dos 

serviços por ela prestados era devida. Desse modo, entendo que a 

situação pela qual passou a parte requerente ultrapassa a barreira do 

mero aborrecimento, tendo em vista que a negativação de seu nome, por 

uma cobrança que não era devida, gera inúmeros transtornos, 

ressaltando-se que o dano moral sofrido, neste caso, independe de 

comprovação, operando, portanto, in re ipsa. Nesse sentido é a 

jurisprudência de nossos tribunais: ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIÇO DE TELEFONIA CANCELADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença de procedência para confirmar a 

antecipação dos efeitos da tutela que determinou a exclusão do nome da 

autora do cadastro de inadimplentes, determinar o cancelamento do 

contrato, bem como dos débitos dele decorrentes, e condenar a ré ao 

pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. 

Recurso exclusivo autoral objetivando majoração do valor da indenização 

e exclusão da limitação da multa arbitrada na decisão de antecipação da 

tutela confirmada na sentença. A circunstância vivenciada pela parte 

autora não apresenta qualquer desdobramento a fundamentar a pretensão 

de indenização em valor superior ao determinado na decisão recorrida. 

Cumprimento da obrigação de fazer que deve ser efetivado mediante 

expedição de ofício pelo juízo, como já determinado. Aplicação da Súmula 

144 desta Corte. Inexistência de causa para aplicação de multa. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO. 

(TJ-RJ - APL: 00217482820158190206 RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ 

REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de 

Julgamento: 04/10/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/10/2017) O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos do empreendimento. Tal responsabilidade é afastada 

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

inexiste ou, persiste a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço 

se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder 

objetivamente pelos danos causados à parte requerente, nos termos do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Configurado o dano moral, 

passo à sua quantificação. É sabido que no dano moral não há 

indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a 

ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isso sem contar com 

o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena 

a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Ao decidir a lide, o julgador deve 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo 

em que, tem em conta que a indenização não deve resultar em 

enriquecimento sem causa para a parte requerente. Dessa forma, entendo 

que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e 

proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de 

uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, 

que seria de lenitivo ao dano experimentado. Preceitua o artigo 14, caput, 

do Código de Defesa do Consumidor que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Depreende-se que a responsabilidade civil do 

fornecedor, em casos como em comento, é objetiva, haja vista que suas 

condições de prestador de serviços lhes impõem o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, não havendo qualquer excludente. 

Vislumbro que presentes desgastes emocionais e prejuízos de ordem 

moral hábeis a ensejar indenização. Resta, então, estabelecer o ‘quantum’ 

da indenização por dano moral, tarefa de certa complexidade e de 

infindáveis e acirradas discussões, dado o pressuposto de que a dor, o 

vexame, a lesão moral, enfim, a honra e a subjetividade de uma pessoa, 

as quais não têm preço. Nesse passo, mostra-se pertinente levar em 

conta a situação de cada caso concreto, buscando aferir o grau de culpa 

e capacidade econômica do agente, bem como a situação política ou social 

do ofendido e a intensidade da culpa. No tocante à condição social e 

financeira das partes, a requerida é empresa de grande porte e muito bem 

sucedida e prestou os serviços sem precauções, assumindo os riscos de 

sua atividade, com o intuito de ampliar, sem precedentes, seus fins 

lucrativos, o que demonstra sua capacidade econômica e a necessidade 

de arcar com indenização razoável, como sanção pecuniária de caráter 

punitivo, para mais responsavelmente se preocupar com suas ações. É 

cediço que esta indenização não pode se tornar demasiadamente pesada 

para a requerida, ou desprezível por suas condições financeiras, mas em 

busca de uma compensação satisfatória para o requerente. O valor 

pleiteado na inicial se mostra extremamente elevado, não se coadunando 

com a situação do caso concreto, analisadas a razoabilidade e 

proporcionalidade. Para a apuração do valor indenizável deve-se 

considerar uma quantia que sirva, ao menos, para amenizar a dor do 

ofendido, e também de punição para o causador do dano, a fim de reprimir, 

no futuro, atitudes semelhantes, valor esse que não gere um 

enriquecimento sem causa do ofendido, nem diminuição exacerbada do 

patrimônio do ofensor. Desse modo, tendo em vista os critérios de 

equidade e justiça, assim com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais 

em casos como o presente deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor 

arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte requerente, o 

Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles 

fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 

de impostos devidos à Fazenda Nacional. No caso em tela, deve-se utilizar 

o que determina a lei e esta manda que a incidência dos juros deverá girar 

em 1% (um por cento) ao mês. Assim, o valor arbitrado a título de danos 

morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data 

do arbitramento, in casu, data da sentença, acrescido de juros de mora 

desde a citação. Por fim, assinalo que resta pacificado o entendimento de 

que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, 

razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos 

autos. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, 

ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme 

dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Assim, ante as lições colimadas, 

a procedência parcial do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto e 

por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o 

pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção 

monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação 

desta sentença; 1) DETERMINAR que a requerido retire o nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a tutela 

concedida no ID 22558190. Condeno a parte requerida ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

2.000,00 (dois reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 

611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004882-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004882-30.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ELVIRA GONCALVES DOS 

SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por ELVIRA GONCALVES DOS 

SANTOS em face de BANCO BMG S.A, ambos qualificados nos autos. 

Afirma, em síntese, que procurou a parte requerida para realização de 

empréstimo consignado, e que ludibriada, contudo, acabou por contratar 

contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável 

(RMC), alegando, no entanto, que nunca recebeu referido cartão de 

crédito. Assim, requer a procedência da ação para declarar a abusividade 

das cobranças e a inexistência do débito relativo ao cartão de crédito; 

restituição em dobro no valor de R$4.246,48 (quatro mil duzentos e 

quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e indenização por dano 

moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) Alternativamente, requer a 

procedência da ação para declarar ilegal a cobrança via reserva de 

margem, realizando a readequação/conversão de empréstimo de cartão 

de crédito consignado (RCM) para empréstimo consignado, sendo os 

valores já pagos a título de RCM utilizados para amortizar o saldo devedor, 

com base no valor liberado ao autor. No ID nº 24748514 , a parte requerida 

contestou a ação, aduzindo, preliminarmente, prescrição. No mérito, 

argumentou que a parte requerente contratou cartão de crédito 

consignado, a qual se deu de forma regular. No ID nº24906721, audiência 

de conciliação inexitosa. No ID nº25520583, impugnação à contestação. 

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzi, as partes 

manifestaram-se pelo julgamento antecipado do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O requerido 

alegou a preliminar prescrição, tendo em vista que o artigo 205 do Código 

Civil, em seu parágrafo 3º, estabelece o prazo prescricional de 03 (três) 

anos para a pretensão de reparação civil. Imperioso consignar que a 

demanda em testilha há de ser interpretada e decidida à luz do artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Nesse 

sentido, a ação originária foi proposta em agosto de 2019, de modo que 

eventual direito ao ressarcimento dos valores descontados na folha de 

pagamento da parte autora, considerando a prescrição quinquenal, 

retroage, no caso vertente, até agosto de 2014. Refutada a preliminar, 

passo a análise do mérito. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela 

parte requerente, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a 

facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso 

dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma 

relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve 

ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos 

documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da 

assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em 

relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Sob a ótica civil e consumerista, 

aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, 

responde objetivamente. A responsabilidade decorre do simples fato de 

dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do 

produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização 

pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, 

seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme 

inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo 

que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os 

danos causados. Todavia, entendo que não assiste razão à parte 

requerente. Apesar de alegar que foi levada a erro quando da contratação 

do cartão de crédito consignado, verifico que a parte requerida trouxe aos 

autos termo de adesão devidamente assinado pela parte requerente, onde 

há expressa indicação da modalidade contratual a qual aderiu (ID nº 

24748520 ). Assim, dos documentos juntados pela parte requerida, 

conclui-se que a autora tinha plena ciência de que o documento assinado 

tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado, não 

subsistindo suas alegações de que foi induzido a erro ou de que lhe foram 

omitidas informações, vez que as cláusulas do termo de adesão são 

claras e expressas quantos as condições e características da operação. 

Consoante esclarecido pela parte requerida, no momento em que a parte 

requerente opta pelo produto cartão de crédito consignado, é feito uma 

reserva de margem consignável (RMC), que nada mais é do que o 

pagamento de 5% do dos proventos do beneficiário do INSS, o qual tem 

por finalidade o pagamento mínimo do cartão, tudo conforme previsão legal 

Ainda, constato que a parte requerida também comprova o crédito 

realizado na conta da requerente no valor de R$ 1.154,99 (ID 24748537) e 

R$ 278,70 (ID 24748539). Impende registrar que o banco requerido, no 

momento da contratação com a requerente, adotou todas as cautelas 

necessárias no ato da contratação, pois foram exigidos documentos 

pessoais da autora, assim como comprovante de residência. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

VÍCIOS. Ante a inexistência de qualquer vício na contratação - que tenha 

importado em violação do dever de informação ao consumidor -, ou de 

vício de consentimento, não se há de falar em nulidade do contrato de 

cartão de crédito consignado, nem em dever de indenizar os danos 

decorrentes de tal contratação. (TJ-MG - AC: 10000191278266001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data 

de Publicação: 14/02/2020). Assim, ante o deferimento da inversão do 

ônus da prova, cabia a parte requerente desconstituir as provas trazidas 

pelo banco requerido, o que no caso não ocorreu, não havendo 

comprovação de qualquer vício nos documentos apresentados pelo 

requerido, o que afasta o dever de indenizar. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em 

vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte 

requerente. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, 

do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à CAA 

para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 
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com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005854-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005854-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE 

Vistos. Ante o teor da petição de ID 29892828, certifique-se a Sra. 

Gestora se houve a intimação pessoal do requerente. Após, concluso. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006303-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006303-89.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: JAIRO MARODIM Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, alegando, em síntese, omissão na decisão de ID 

30714605 , vez que não teria apreciado o pedido de inclusão no polo 

passivo do avalista. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma 

legal, de modo que devem ser conhecidos. Compulsando os autos, verifico 

que razão assiste ao embargante, vez que a decisão de ID 30714605 não 

apreciou o pedido constante no item `b` da petição de ID 30016873. Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão da decisão de ID 

30714605 , fazendo constar: “ Considerando que o Sr. JOSÉ LUIS 

MARODIN assinou a nota promissória em que figura como avalista, deve 

figurar no polo passivo da ação garantidor da obrigação, nos termos dos 

artigos 897 e 899 do Código Civil. Assim, defiro o pedido de inclusão no 

polo passivo da demanda do avalista JOSÉ LUIS MARODIN, em 

litisconsórcio com o executado JAIRO MARODIN, nos termos do artigo 113, 

inciso I, do Código de Processo Civil Citem-se os executados, sendo o Sr. 

JAIRO MARODIN no endereço constante na inicial, e o Sr. JOSÉ LUIS 

MARODIN por Carta AR, direcionada ao seguinte endereço: Rua Cuiabá, n° 

1495, Eqn. c/ a rua São Caetano, Bairro Centro, CEP 78850-000, em 

Primavera do Leste/MT, para que paguem a quantia total atualizada de R$ 

28.182,89 (vinte e oito mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e nove 

centavos), no prazo legal de 03 (três) dias, ou, querendo, apresentem 

Embargos à Execução, nos termos dos artigos 914 e seguintes do Código 

de Processo Civil”. Proceda-se a anotação necessária no distribuidor. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003716-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DAMAREN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA CHIAMULERA OAB - MT25671/O (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003716-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SALETE DAMAREN 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por 

SALETE DAMAREN, devidamente qualificado nos autos, aduzindo a 

existência de contradição e omissão na sentença de ID 18888113, vez 

que decretou a revelia ao réu, porém reconheceu a existência de vínculo 

somente em relação a uma cota de investimento realizada pela Autora, 

sendo que deveria ter sido procedente todos os pedidos em razão dos 

efeitos da revelia. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma 

legal, de modo que devem ser conhecidos. Analisando os autos, verifico 

que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com 

matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, 

pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à sentença de 

improcedência. Desse modo, entendo que estes embargos, embora 

rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa 

refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO 

E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à 

rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de 

dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. 

DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Ergio Roque 

Menine, Julgado em 03/02/2019). Ante o exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a sentença de ID 18888113 pelos seus próprios e suficientes 

fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005332-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMARINHOS ALO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005332-41.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GV COMERCIO E 

ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA REQUERIDO: ARMARINHOS ALO 

BRASIL LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, PEDIDO DE 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por GV COMÉRCIO E 

ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA em face de ARMARINHOS ALO 

BRASIL LTDA - ME, devidamente qualificados nos autos. Aduz que 

entabulou negócio jurídico com a empresa requerida, assumindo a 

responsabilidade pelo pagamento de mercadorias, através da duplicata de 

nº. 9471, emitida na data de 20.12.2016, com vencimento na data de 

31.01.2017, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo a mercadoria 

devidamente entregue, contudo, a empresa requerente não recebeu a 

duplicada para o pagamento na data aprazada. Alega que, em 13.02.2017, 

a requerida apresentou referido título à protesto no 2º Ofício Notarial e 

Registral de Primavera do Leste-MT, por falta de pagamento, o que gerou 

uma dívida no valor de R$ 1.132,20 (um mil, cento e trinta e dois reais e 

vinte centavos), correspondente ao valor principal acrescido de taxas, 

com prazo de pagamento para a data de 16.02.2017, Assevera que tomou 

conhecimento do protesto no início de abril de 2.017, quando necessitou 
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adquirir produtos para a manutenção de seu maquinário para o 

desenvolvimento de suas atividades, momento em que entrou em contato 

com a requerida, efetuando o pagamento do débito diretamente a esta, por 

meio de TED, no valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), 

através do Banco SICOOB, na data de 05.04.2017. Afirma que a requerida 

se comprometeu em enviar a Carta de Anuência a requerente, porém, não 

baixou o protesto, tampouco emitiu, nem enviou, a carta de anuência para 

que a requerente pudesse tomar as providências para a baixa do protesto 

e exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a sustação do protesto. 

No mérito, pugnou pela procedência da ação para confirmar a tutela 

antecipada, determinando o cancelamento definitivo do protesto e para 

condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de 

vinte salários mínimos. Com a inicial, juntou os documentos de ID nº 

10628867/10628868. No ID nº 10717992, a antecipação de tutela foi 

deferida condicionada a apresentação de caução. No ID nº 10759650, 

apresentação de caução pela parte requerente, mediante depósito do 

valor do protesto em juízo. No ID nº 10576022, citação da parte requerida. 

No ID nº 16719443, a parte requerente pugnou pela decretação da revelia 

da parte requerida e pelo julgamento antecipado. É o relatório. Fundamento 

e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida foi devidamente citada. Contudo, não apresentou contestação 

no prazo legal, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos termos do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Não obstante o reconhecimento da 

revelia, o que, por si só, já faz gerar a presunção de veracidade do direito 

alegado pelo autor, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do 

direito apresentado aos autos pela parte requerente conduz à 

procedência do pedido. Analisando o conjunto probatório que acompanha 

a inicial, verifico que restou devidamente comprovada a realização do 

protesto, bem como o pagamento da dívida, mediante TED na conta 

bancária da parte requerida (ID nº 10628868 – pág. 6) Assim, em que 

pese incumbir ao devedor a responsabilidade pela baixa do protesto após 

o pagamento, é ônus do credor fornecer a carta de anuência para tanto. 

Deste modo, no caso em apreço, cabia ao requerido comprovar que 

disponibilizou ao requerente a carta de anuência, a fim de possibilitar a 

baixa do protesto, o que não ocorreu, não se desincumbindo, assim, do 

ônus probatório que lhe compete, nos termos do artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil. “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Outrossim, restou comprovado que o protesto objeto da lide trata-se da 

única restrição em nome do requerente, o que teria lhe ocasionado 

problemas em suas atividades econômicas e comerciais (ID nº 10628868 – 

pág. 11) Com efeito, a ausência de disponibilização dos documentos 

necessários a baixa do protesto, mesmo após o integral adimplemento da 

obrigação, constitui ato ilícito, gerando, por tanto, o dever de indenizar 

Consigno ainda, a presença de nexo causal entre a conduta omissiva da 

empresa requerida e o dano sofrido pelo autor, sendo tal dano decorrente 

da manutenção indevida do protesto. Deste modo, entendo que a situação 

pela qual passou a parte requerente ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento, tendo em vista que a negativação de seu nome por uma 

dívida que já estava paga, causou profundo abalo emocional. Nesse 

sentido é a jurisprudência de nossos tribunais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - PROTESTO ANTERIOR À QUITAÇÃO DA DÍVIDA - 

CANCELAMENTO DO PROTESTO OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CARTA DE 

ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR 

RAZOÁVEL - MULTA DIÁRIA - VALOR ADEQUADO E CONDIZENTE COM A 

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - TEMPO RAZOÁVEL -NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando do 

julgamento do Recurso Especial nº 1339436/SP, eleito como representativo 

de controvérsia, o devedor protestado que quita a dívida em atraso deve 

providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante 

apresentação do documento protestado ou a competente carta de 

anuência ou eventual determinação judicial. Não sendo comprovado nos 

autos que o título ou a carta de anuência foram disponibilizados ao 

devedor e, mantido o protesto do nome deste nos cadastros de proteção 

ao crédito, após a quitação da dívida, presume-se o dano moral causado e 

o dever de indenizar. A indenização deve ser fixada segundo critérios de 

razoabilidade, proporcionalidade e com observância das peculiaridades do 

caso. Cabível a fixação de multa diária, em valor razoável, para a hipótese 

de não cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, cujo 

escopo é imprimir efetividade à ordem judicial. Necessária a dilação do 

prazo para cumprimento da obrigação, quando não razoável o termo 

fixado na decisão primeva. (TJ-MG - AC: 10372150014911001 MG, 

Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de 

Publicação: 04/07/2019) Configurado o dano moral, passo à sua 

quantificação. É sabido que no dano moral não há indenização 

propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que 

a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar 

que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se 

preocupa com o ofendido. Ao decidir a lide, o julgador deve pautar a 

decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o 

caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que, tem em 

conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa 

para a parte requerente. Dessa forma, entendo que a indenização tem que 

ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano 

sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o 

empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de 

lenitivo ao dano experimentado. Vislumbro que presentes desgastes 

emocionais e prejuízos de ordem moral hábeis a ensejar indenização. 

Resta, então, estabelecer o ‘quantum’ da indenização por dano moral, 

tarefa de certa complexidade e de infindáveis e acirradas discussões, 

dado o pressuposto de que a dor, o vexame, a lesão moral, enfim, a honra 

e a subjetividade de uma pessoa, as quais não têm preço. Nesse passo, 

mostra-se pertinente levar em conta a situação de cada caso concreto, 

buscando aferir o grau de culpa e capacidade econômica do agente, bem 

como a situação política ou social do ofendido e a intensidade da culpa. É 

cediço que esta indenização não pode se tornar demasiadamente pesada 

para a requerida, ou desprezível por suas condições financeiras, mas em 

busca de uma compensação satisfatória para o requerente. O valor 

pleiteado na inicial se mostra extremamente elevado, não se coadunando 

com a situação do caso concreto, analisadas a razoabilidade e 

proporcionalidade. Para a apuração do valor indenizável deve-se 

considerar uma quantia que sirva, ao menos, para amenizar a dor do 

ofendido, e também de punição para o causador do dano, a fim de reprimir, 

no futuro, atitudes semelhantes, valor esse que não gere um 

enriquecimento sem causa do ofendido, nem diminuição exacerbada do 

patrimônio do ofensor. Desse modo, tendo em vista os critérios de 

equidade e justiça, assim com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais 

em casos como o presente deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Assim, ante as lições colimadas, a procedência parcial do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela concedida na 

decisão de ID nº 10717992, DETERMINANDO O CANCELAMENTO 

DEFINITIVO DO PROTESTO, bem como para CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data 

da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte requerente para indicar dados 

bancários para expedição de alvará. Com a apresentação dos dados, 

proceda-se a expedição de alvará para liberação do valor caucionado (ID 

nº 10759650), em favor da parte requerente. Em seguida, aguarde-se o 

decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005854-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005854-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (ID 29154869) , alegando que 

a sentença de ID 28264631 julgou procedente a ação, porém não 

condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais, sob o fundamento que o mesmo já havia pago juntamente 

com deposito de purga da mora, o que não condiz com a realidade. 

Outrossim, no ID 29322510 , a parte requerida JOSE AUGUSTO ASTUTT 

TANNURE ofereceu EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que a 

referida sentença deixou de condenar o requerente ao pagamento das 

multas concedidas nos ID’s n. 15567591 e 16978546, referente a não 

retirada do nome do requerido no prazo determinado, bem como a entrega 

do veículo após o prazo assinalado por este r. Juízo. Nas contrarrazões 

de ID 29892831, o requerente afirma que não foi intimado pessoalmente, 

hipótese em que não poderia ser aplicada a multa. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos foram 

interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser 

conhecidos. Em relação aos embargos oferecidos por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A (ID 29154869), verifico que, de fato, a sentença 

considerou pagas as custas e os honorários pela parte requerida. 

Analisando os comprovantes, constato que assiste razão ao requerente, 

pois requerido apenas efetuou o pagamento do valor das parcelas 

vincendas e vencidas, de modo que deve a sentença ser reformada 

nesse ponto. Por sua vez, nos embargos de ID 29322510 , a parte 

requerida sustenta a omissão da sentença de ID 28264631, pois não teria 

aplicado multa fixadas nos ID’s n. 15567591 e 16978546, referente a não 

retirada do nome do requerido no prazo determinado, bem como a entrega 

do veículo após o prazo assinalado por este r. Juízo. Contudo, foi 

certificado pela Secretaria deste Juízo, no ID 31213714, que “a 

determinação de id. 15567591 não foi publicada, por um equívoco desta 

Secretaria” e que “a parte requerente não foi intimada pessoalmente de 

seu conteúdo”. Portanto, razão não assiste ao embargante JOSÉ 

AUGUSTO, pois o requerente não foi intimado pessoalmente para cumprir 

a determinação judicial, fato este que impede a incidência da multa. Ante o 

exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 

29154869 e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição na 

sentença de ID nº 28264631, fazendo constar: “Custas e honorários 

advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa”. No entanto, presentes os requisitos previstos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de ID 29322510 , PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001827-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA OAB - MT19927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001827-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DIVINO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS proposta por DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS em face de 

RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que celebrou um contrato de compra e venda de 

bens em 15/04/2016 com o requerido de um veículo ÔNUBUS MERCEDES 

BENS OF 1620, 4X2, capacidade de 42 passageiros, 204 CV, ano e 

modelo 1997/1997, placas LBR5065, CHASSI 9BM384087VB122380, 

RENAVAM 00675516978, cor BRANCA, livre e desembaraçado de 

qualquer ônus, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) Como 

forma de pagamento, o requerido entregou uma pulseira. de ouro 18 

quilates (trinta e cinco gramas), no valor de R$12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reais), um veículo Volkswagen Kombi, ano e modelo 

2000/2001, placa KAK2512, CHASSI: 9BWGBO7X51P007729, cor 

BRANCA, em nome de Israel Teixeira Rosa, no valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais) e um imóvel rural situado no município de Primavera do Leste e 

divisa com Poxoréu/MT, Mato Grosso, área possui 03 (três) ha ou 30.000 

metros quadrados, tendo sua entrada e acesso a Chácara Dois Irmãos de 

propriedade de Gilmar e Marina Isabel e divisa com área de reserva 

ambiental, no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), 

totalizando o valor total do veículo. Informa que, após a negociação 

ofereceu a pulseira a possíveis compradores, e para sua surpresa, 

descobriu que a pulseira não valia a quantia de R$12.500,00 (doze mil e 

quinhentos reais). Aduz que, na tentativa de vender o imóvel negociado foi 

informado que fazia parte de reserva ambiental, não sendo possível 

realizar qualquer edificação na propriedade. Assim, no mérito pleiteou a 

procedência da ação para declarar a rescisão do contrato entre as 

partes, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos 

materiais no valor de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). No ID 

nº 15797277, despacho inicial designando audiência de conciliação e 

determinando a citação da parte requerida para apresentar resposta. No 

ID nº 18707065, devidamente citado, deixou transcorrer o prazo legal sem 

apresentar resposta. No ID nº 20250819, a parte autora pugna decretação 

de revelia e julgamento antecipado dos autos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades 

a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Considerando que a parte requerida devidamente citada (ID nº 18707065) 

não apresentou contestação no prazo legal, DECRETO SUA REVELIA, nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, bem como pelo fato de 

não haver requerimento de prova, torna-se factível o abreviamento do rito 

(art. 355, inciso II, do CPC). Não obstante, a caraterização da revelia não 

induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo 

autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as 

alegações formuladas pela parte em confronto com as provas constantes 

dos autos. Compulsando os autos, é cediço que o artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal 

deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a 

parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no 

negócio jurídico. O contrato de ID nº 12412602 demonstra apenas o 

negócio jurídico firmado entre as partes, porém é necessária a 

demonstração, por meio de provas contundentes, de que a área é 

imprópria para fim que se destina, de modo que não há que se falar em ato 

ilícito praticado pela requerida que justifique o pedido de rescisão 

contratual e indenização. A parte autora relata que, em contato com o 

requerido, foi informado que pagaria pelos prejuízos causados e, ainda 

assim, não aportou nenhuma prova documental, muito menos pugnou pela 

produção de provas, ônus que lhe incumbia. Desta forma, considerando 

que o autor alega que o imóvel rural faz parte de reserva ambiental e de 

baixo valor comercial, não fez prova mínima das suas alegações, não 

sendo possível confirmar os fatos para anular o contrato firmado. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REVELIA. 

PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 

SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECONHECIDA. 

Com relação aos efeitos da revelia, a presunção de veracidade dos fatos 

articulados na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC/2015 é relativa e 

não obsta ao convencimento do magistrado em sentido contrário àquele 
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veiculado na inicial. Do mesmo modo, a revelia não afasta a necessidade 

de a parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu 

direito, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/2015, ônus do qual não se 

desincumbiu o autor. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70078174745, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 14/11/2018). (TJ-RS - AC: 

70078174745 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

14/11/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/11/2018). Assim, considerando que não foi apresentado 

qualquer elemento que ofereça suporte probatório, ainda que singelo, para 

amparar sua pretensão de responsabilizar a requerida pelos danos 

supostamente experimentados, a improcedência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000491-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO MARODIM (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000491-03.2017.8.11.0037. AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REU: JAIRO MARODIM Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por HSBC BANK BRASIL S/A. – BANCO MÚLTIPLO em face de 

JAIRO MARODIN, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, 

que as partes pactuaram Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo 

de Opção n. 0947-0099163, convencionando a utilização de limite de 

crédito. Aduz que, valendo-se do Termo de Opção, o requerido aderiu ao 

Crédito Parcelado, vinculado ao sobredito contrato, sendo-lhe 

disponibilizadas quantias. Assevera que o requerido não honrou com a 

sua obrigação de saldar os valores que lhe foram creditados, perfazendo 

a dívida o montante de R$ 103.368,93 (cento e três mil trezentos e 

sessenta e oito reais e noventa e três centavos). Com a inicial vieram os 

documentos de ID nº 4855931/4855973. Despacho inicial no ID nº 

54811107, recebendo a exordial e determinando a citação das partes 

requeridas para pagamento do débito e oposição de embargos à ação 

monitória, no prazo legal. Aviso de Recebimento e certidões negativas de 

citação da parte requerida nos Ids nº 6752501, 7924775, 11354890, 

11977396, 13400128, 15678361, 18903123 e 19106229. Petição no ID nº 

20467427, requerendo a citação por edital da requerida. Edital de citação 

(ID nº 25097307). Citado por edital, nomeou-se curador especial à 

requerida, que apresentou embargos monitórios por negativa geral (ID nº 

30666086), pugnando pela improcedência da ação em todos os seus 

termos. No ID nº 30814016, impugnação aos embargos monitórios. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Quanto ao direito, estabelece o artigo 700 do 

Código de Processo Civil que “A ação monitória pode ser proposta por 

aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”. Dispõe, ainda, o Código 

de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, 

incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os 

fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. No caso 

em análise, o requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez 

que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório 

mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu 

mediante a apresentação de cópia dos contratos de abertura de conta e 

de adesão à crédito parcelado juntado aos autos (Ids nº 

4855979/4855944), o qual encontra-se devidamente assinado pelo 

requerido e acompanhado de extrato demonstrado o valor das 

amortizações e aplicações dos encargos e juros. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - DEMONSTRATIVO DO DÉBITO - PROVA 

HÁBIL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - SEGURO DE 

PROTEÇÃO FINANCEIRA - ILEGALIDADE. - O contrato de abertura de 

crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, 

constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (STJ, 

Súmula 247)- A cobrança de juros capitalizados em contratos que 

envolvam instituições financeiras após março de 2000, em virtude do 

disposto na MP 1.963-17/2000, é permitida, desde que a capitalização seja 

pactuada de forma expressa (STJ, Súmula nº 539)- A cobrança de juros 

capitalizados em contratos de cheque especial envolvendo instituições 

financeiras é inerente a essa modalidade - A cobrança de seguro, em 

contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o 

consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou 

com a seguradora por este indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado 

sob a ótica de recurso repetitivo). (TJ-MG - AC: 10481140023484001 MG, 

Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de 

Publicação: 14/06/2019, grifo nosso). De outro lado, conforme salientado 

supra, o ônus probatório recai sobre a parte requerida, incumbindo a esta, 

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas 

alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do 

documento apresentado pelo autor, o que não restou demonstrado no 

vertente caso. Pelo contrato, não resta dúvida de que o requerido efetuou 

a abertura de conta junta ao banco requerente e, posteriormente, 

contratou crédito parcelado junto a este, sem, contudo, adimplir com as 

parcelas pactuadas. Deste modo, ao requerido cabia demonstrar o 

pagamento do débito, pois o valor questionado foi liberado na conta 

corrente do requerido e dele usufruiu. Assim, considerando as lições 

colimadas, o pedido do autor merece acolhimento, devendo o título em que 

se funda a ação ser revestido de força executiva. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$ 103.368,93 (cento e três mil trezentos e sessenta e oito 

reais e noventa e três centavos) acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária, a partir da citação. CONDENO, ainda, a 

parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o 

qual fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

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

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000854-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000854-87.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LEDIFRAN LOGISTICA LTDA, 

JOAO DIAS DE OLIVEIRA REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada por 

LEDIFRAN LOGÍSTICA LTDA e JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO em face de 

BANCO VOLKSWAGEN S/A, devidamente qualificados nos autos. Narra a 

parte autora, em síntese, que celebrou 04 contratos com o requerido, 
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quais sejam: 1)“Cédula de Crédito Bancário – 7325064.V.003”, celebrada 

em 19/08/2016, no Valor Financiado de R$ 90.074,75 e com valor total de 

R$ 134.163,36; 2)“Cédula de Crédito Bancário – 7325044.V.003”, 

celebrada em 19/08/2016, no Valor Financiado de R$ 90.074,75 e com 

valor total de R$ 134.163,36; 3)“Cédula de Crédito Bancário – 

7329313.V.001”, celebrada em 23/08/2016, no Valor Financiado de R$ 

289.112,40 e com valor total de R$ 472.886,40; 4)“Cédula de Crédito 

Bancário – 7329324.V.001”, celebrada em 23/08/2016, no Valor 

Financiado de R$ 288.112,24 e um valor total de R$ 471.250,80. Relata que 

a contratação seguiu um “padrão” predeterminado pelo Banco, em 

instrumentos previamente confeccionados, com cláusulas 

pré-estabelecidas pelo próprio Banco com o claro intuito de “mascarar” a 

contratação ao inserir encargos abusivos e ilegalidades nas cláusulas 

contratuais. De acordo com o autor, os juros remuneratórios estão acima 

da média e os juros moratórios estão cumulados com outros encargos, 

assim como a comissão de permanência. Diz que, não houve contratação 

clara e expressa da capitalização dos juros, alegando, ainda, ser nula a 

cláusula 2.1, que obriga a contratação de seguro. Ainda, alegou a nulidade 

do “Quadro 4”, especificamente a parte que trata do “Cadastro” e das 

“Despesas do Emitente” que impõem taxas, tarifas e demais custos 

operacionais do Banco ao consumidor. Assim, requereu a procedência do 

pedido para que sejam revistos os contratos e declarar abusiva as 

cláusulas apontadas na inicial, bem como a restituição em dobro dos 

valores cobrados a maior, ou a repetição simples, bem como a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Decisão inicial de conteúdo positivo no id. 6150566. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no ID. 7992607, pugnando 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica no ID 8276494. Intimados 

a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (ID. 15684629 e 16042027). É o breve 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela 

qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Pois bem. Nulidade do contrato (cláusulas abusivas) Face ao Código de 

Defesa do Consumidor, suas regras superam a prática do “pacta sunt 

servanda” ante o princípio da relatividade do contrato em virtude da 

necessária igualdade entre os contratantes. Nelson Nery Júnior, em 

“Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do projeto”, 5ª 

ed., pág. 401: As cláusulas abusivas não se restringem aos contratos de 

adesão. Mas a todo e qualquer contrato de consumo escrito ou verbal, 

com a supremacia do fornecedor sobre o consumidor, pode ocorrer em 

qualquer contrato, concluído mediante qualquer técnica contratual. O CDC 

visa proteger o consumidor contra cláusulas abusivas tout court e não 

somente o aderente do contrato. Daí a razão de as cláusulas abusivas 

estarem tratadas pelo CDC em seção diversa do regulamento do contrato 

de adesão, significando terem abrangência para além dessa forma de 

contratação em massa. Traz-se à baila o Código Consumerista e seu 

artigo 51, IV e §1º, III: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; §1º- Presume-se exagerada, 

entre outros casos, a vantagem que: II – se mostra excessivamente 

onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do 

contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao 

caso. Assim é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C 

ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CONTRATO DE CRÉDITO 

BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – PESSOA JURÍDICA - 

PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – 

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO 

EXPRESSA – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, 

DENOMINADA DE “TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM ATRASO" - 

CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – 

IMPOSSIBILIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – COBRANÇA DE 

ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – 

POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. É possível a revisão de 

cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao 

consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda 

a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional 

prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito 

ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato 

jurídico perfeito. [...]” (TJMT, Ap 64642/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017). (grifei). Dessa 

forma, a ação revisional serve para restabelecer o equilíbrio contratual. 

Sistema de amortização O requerente afirma que o banco obriga o 

consumidor a contratar financiamentos e empréstimos sob sistema de 

amortização da Tabela Price, inexistindo possibilidade de alteração para 

outros como o Gauss ou SAC. Ele defende que deve ser permitido ao 

consumidor escolher o método mais vantajoso. Pois bem. Os contratos 

firmados entre os litigantes e acostados aos autos, nada dizem acerca do 

método de amortização escolhido (Tabela Price, Gauss ou SAC) e 

inexistem provas nos autos de que realmente seja o sistema adotado pelo 

banco requerido nos negócios jurídicos em voga. Além disso, como se não 

bastasse, nosso egrégio Tribunal de Justiça entende que a aplicação da 

Tabela Price como forma de amortização é legal e que o método utilizado 

para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa 

praticada na execução seja a expressa no contrato. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE 

MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – 

INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os 

juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada 

pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS).A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela PRICE, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para 

cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual 

praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no 

contrato. (TJMT - N.U 0004469-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (grifei). Portanto, padece de 

razão os argumentos autorais. Da comissão de permanência A 

jurisprudência tem posicionamento firme no sentido de ser incabível a 

cumulação da comissão de permanência com os demais encargos 

moratórios e remuneratórios. Isso porque a sua finalidade é a de 

remunerar o capital e atualizar o seu valor no inadimplemento. Por outro 

lado, a comissão de permanência, na forma como pactuada nos contratos 

em geral, constitui encargo substitutivo para a inadimplência, daí se 

presumir que ao credor é mais favorável e que em relação ao devedor 

representa uma penalidade a mais contra a impontualidade, majorando 

ainda mais a dívida. É o entendimento do TJ-MT: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS 

ILEGAIS - CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL 

DE GIRO – PESSOA JURÍDICA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

ENTRE AS PARTES - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - AUSÊNCIA 

DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA, DENOMINADA DE “TAXA DE REMUNERAÇÃO 

OPERAÇÕES EM ATRASO" - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA 

MORA – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA 

NORMALIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. É possível a 

revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade 

excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta 

sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de 

ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio 

contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não 

causando ofensa ao ato jurídico perfeito. A capitalização mensal dos juros 

somente é admitida quando expressamente pactuada e em contrato 

firmado após a MP 1963-17/2000. No caso, inexistindo previsão expressa 

no contrato firmado pelas partes, a capitalização deve ser afastada. “A 

comissão de permanência está pactuada, embora com outra 
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nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, 

não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela 

qual será tratada como comissão de permanência.” (STJ - AREsp 570226 - 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 

06/03/2015). A cláusula prevendo a incidência de comissão de 

permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que 

pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros 

remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios 

(juros moratórios e multa contratual). A descaracterização da mora do 

devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais 

considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes 

específicos.” (Ap 64642/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017). Negritei. Assim, incabível a 

cobrança da comissão de permanência, pois no caso dos autos, conforme 

cláusula 5ª dos contratos, ficou também estipulado a incidência de juros 

moratórios e multa. Juros moratórios O autor requer a declaração de 

nulidade da “Cláusula 5” que trata dos “Atrasos de Pagamento”, em razão 

da cumulação de Juros de Mora, Multa, despesas de cobrança e 

honorários advocatícios em caso de mora da parte Requerente. Todavia, 

no item anterior restou reconhecido ser incabível a cobrança da comissão 

de permanência, razão pela qual deve ser mantida a incidência de juros 

moratórios. Capitalização de juros O requerente aduz que não houve 

qualquer menção nos contratos sobre a periodicidade da capitalização. 

Todavia, diferente do alegado pelo autor, o “quadro 1” dos contratos, 

descreve claramente que a capitalização é mensal, vejamos: “Taxa de 

Juros ao mês prefixados e capitalizados”. E, como se sabe, com a edição 

da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, o 

STJ passou a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados 

posteriormente à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão 

contratual, verbis: BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM 

JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS 

MORATÓRIOS E/OU MULTA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - 

Admite-se a cobrança de comissão de permanência após a 

caracterização da mora do devedor, desde que não cumulada com juros 

remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e/ou multa 

contratual. - A interpretação da Súmula 294, STJ, indica que a comissão 

de permanência não está limitada à taxa contratada para os juros 

remuneratórios. - Nos contratos celebrados por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP nº 

1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização 

mensal de juros, desde que expressamente pactuada. - Havendo 

reconhecimento da mora nas instâncias ordinárias e, não sendo esta 

afastada pelo reconhecimento de cláusulas abusivas, a ação de busca e 

apreensão de seguir seu trâmite normal, na esteira do devido processo 

legal. Agravo no Recurso Especial não provido”. (STJ - AgRg nos EDcl no 

REsp 917260/GO - 2007/0006904-2; Relator Ministra NANCY ANDRIGHI; 

TERCEIRA TURMA; j. 10/11/2009; DJe 17/11/2009) (grifei). Além disso, a 

capitalização em periodicidade inferior à anual é permitida em caso de 

previsão expressa e clara no contrato como também entendeu o egrégio 

STJ inclusive em sede de recurso repetitivo (temas 618, 619, 620 e 621): 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, 

ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO 

ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na 

forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). [...] (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) 

(grifei). Dessa forma, havendo expressa previsão de capitalização 

mensal, os contratos estão de acordo com o entendimento pátrio vigente, 

de sorte que não merece razão a pretensão autoral. Encargos indevidos: 

Aduz o requerente ser ilegal a obrigatoriedade de contratação de seguro, 

bem como serem indevidos os encargos de tarifa de registro do contrato, 

tarifa de cadastro, entre outras tarifas, taxas e “despesas do emitente”. 

Com efeito, conforme descrito nos contratos, especificamente na cláusula 

3.2, a denominada "Despesas do Emitente" se refere à despesa em 

relação ao registro das cédulas junto órgão de trânsito. E, no caso em tela, 

a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço 

efetivamente prestado, pois os documentos dos veículos, juntados pelo 

próprio autor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito. 

Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, 

é de se manter a validade dessa cobrança. Assim, válida a cobrança. 

Quanto à tarifa de cadastro, considerando a expressa pactuação no 

contrato firmado entre as partes (quadro 4) e aplicando o entendimento do 

nosso egrégio Tribunal de Justiça, tratam-se de encargos válidos, não 

havendo que se falar em nulidade. Neste sentido: E M E N T A EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÃO COMPROVADA A COBRANÇA DE JUROS 

EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PACTUADO E QUE FORAM ESTIPULADOS 

DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA DA “ TARIFA DE CADASTRO” – ADOÇÃO DAS TESES 

FIXADAS NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.251.331/RS – EMBARGOS 

ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 

Deve ser sanada a omissão do acórdão que não observa a insurgência da 

parte recorrente quanto à “ Tarifa de Cadastro”, que, no entanto, 

mantém-se regular sua cobrança na forma pactuda, mormente porque o 

contrato foi firmado após a vigência da Resolução CMN nº. 3.518/2007. 

Tese firmada por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.251.331-RS. (N.U 

1028920-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado 

em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) Quanto ao seguro, a sua 

contratação é perfeitamente válida e só deve ser considerada abusiva em 

caso de comprovação de venda casada, a qual incumbe ao autor. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - SEGURO PRESTAMISTA - 

VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Para o reconhecimento da prática de venda 

casada é necessário estar efetivamente demonstrado que a contratação 

do empréstimo foi condicionada à do seguro prestamista, e cabe ao autor 

produzir essa prova (art. 373, I do CPC). Havendo sucumbência recíproca, 

os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as 

partes (art. 86 do CPC). (TJMT - N.U 0032150-40.2014.8.11.0041, , 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). Juros 

remuneratórios Não há previsão legal que limite os juros remuneratórios 

para as operações realizadas por instituições financeiras. Assim, ante a 

ausência de dispositivo legal indicativo dos juros aplicáveis, torna-se 

necessário interpretar os negócios jurídicos, tendo em vista a intenção 

das partes ao firmá-los (art. 112 do CC). Essa intenção, nos termos do art. 

113 do Código Civil, deve ter em conta a boa-fé, os usos e os costumes 

do local da celebração do contrato. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REVISÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS 

- CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. - Não se aplicando às 

instituições financeiras o Decreto n. 22.626/33, sendo ainda editada a 

Súmula Vinculante n. 7 do STF, devem prevalecer nos contratos bancários 

os juros remuneratórios livremente pactuados pelas partes. - Com a 

edição da MP n. 2.170-36/2001, admite-se a capitalização mensal dos 

juros, mas tão somente nos contratos firmados posteriormente à sua 

entrada em vigor e desde que haja previsão contratual expressa. - Não 

restando comprovada a contratação da comissão de permanência, não há 

que se analisar eventual ilegalidade do referido encargo.” (TJ-MG – AC: 

10000170632491001MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de 

Julgamento: 10/11/2017, Câmaras Cíveis/ 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/11/2017). Negritei. Assim, resta o entendimento de que a 

taxa de juros deve obedecer à taxa média de mercado. Verifica-se que os 

juros fixados nos contratos firmado entre as partes era de 1,76% a.m. e 

23,29% a.a. em relação às Cédulas de Crédito Bancário n° 7325064 e 

7325044, e de 1,65% a.m. e 21,70% a.a. em relação às Cédulas de Crédito 

Bancário n° 7329313 e 7329324, excedendo a taxa média de mercado 

quando da celebração do contrato, que era de 1,56% a.m. e 20,34 a.a. 
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para aquisição de veículos, podendo ser facilmente constatado em 

consulta ao sítio do Banco Central do Brasil (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, Sistema Financeiro Nacional; taxas de juros de operações de 

crédito; Histórico posterior a 01/01/2012. Período de 19/08/2016 a 

25/08/2016. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/r/txjuros/?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais), devendo ser alterada a forma avençada a fim de corrigir a 

taxa imposta pela financeira. Da correção monetária O autor requer seja 

declarada nula a utilização do CDI como índice de correção monetária e a 

utilização do INPC ou da TR por ser menos prejudicial ao consumidor. 

Todavia, em análise aos contratos em tela, não se verifica qualquer 

cláusula prevendo a utilização do CDI como índice de correção monetária, 

razão pela qual deixo de analisar o pedido. Mora O reconhecimento da 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios) descaracteriza a mora. É este o entendimento do E. 

TJMT, vejamos: AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL DE CONTRATO – 

REPETIÇÃO DA TESE DE OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA DE TÍTULOS 

DE CAPITALIZAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – 

INOCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO, PELA SENTENÇA RATIFICADA PELO 

TRIBUNAL, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO 

PRATICADA À ÉPOCA – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA 

MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DECISÃO 

MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA – AGRAVO INTERNO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A simples contratação de título de 

capitalização na mesma data da celebração de contratos de empréstimo 

com a mesma instituição financeira não conduz diretamente à conclusão 

de ocorrência de venda casada. 2. A cobrança de encargos 

indevidos/abusivos no período de normalidade contratual enseja 

descaracterização da mora do devedor, e esse efeito automático do 

reconhecimento de ilegalidade na relação contratual deve ser pronunciado 

pela sentença que acolhe o pedido de limitação dos juros remuneratórios à 

taxa média de mercado ou reconhece indevida capitalização não pactuada 

desse encargo. (N.U 1000323-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) 

Assim, o reconhecimento da cobrança de encargos indevidos/abusivos no 

período de normalidade contratual enseja descaracterização da mora do 

devedor. Repetição indébito O pagamento indevido é considerado uma 

modalidade de enriquecimento sem causa. A vedação ao enriquecimento 

sem causa e o consequente direito à repetição do indébito pelo “solvens” 

é fundada no princípio de equidade (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de Direito Civil. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 183, 

vol. II). A repetição de indébito, prevista pelo art. 876 do Código Civil e art. 

42 parágrafo único do CDC, constitui-se na obrigação de restituir o que foi 

pago sem ser devido, de modo a impedir o enriquecimento sem causa em 

detrimento de terceiro, como abaixo transcrito respectivamente: “Art. 876. 

Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a 

restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional 

antes de cumprida a condição.” “Art. 42. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável” A esse 

respeito, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin destaca que, no 

CDC, "usa-se aqui o verbo cobrar, enquanto o CC refere-se a demandar. 

Por conseguinte, a sanção, no caso da lei especial, aplica-se sempre que 

o fornecedor (direta ou indiretamente) cobrar e receber, 

extrajudicialmente, quantia indevida". Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz [...] “que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar 

(RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Ed. Saraiva, v. 1, p. 30.). Conforme 

tratado alhures e reconhecido que os juros remuneratórios são 

excessivos, bem como com a exclusão da comissão de permanência, o 

requerente faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago e a 

situação em exame se enquadra nas hipóteses do referido instituto. Dos 

danos morais. É sabido que o dano moral se caracteriza pela lesão sofrida 

por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, 

em razão de investidas injustas de outrem, atingindo-a na esfera íntima da 

moralidade, da honra, do afeto, da liberdade, causando-lhe 

constrangimentos. Ora, para o deferimento de indenização por danos 

morais, a parte requerente deve comprovar que os transtornos por ela 

suportados foram aptos a ensejar dano moral. No caso, a parte autora não 

demonstrou os alegados danos morais, sendo que, ao que consta dos 

autos, não houve cobrança constrangedora ou inscrição irregular em 

cadastro de proteção ao crédito. Ora, a existência de cláusulas abusivas 

em um contrato de financiamento não tem o condão de gerar dano moral 

indenizável, não ultrapassando o patamar de meros aborrecimentos. 

Ademais, as cláusulas questionadas estão bem expressas no contrato e, 

desde o início, uma vez que as parcelas são pré-fixadas, a parte autora 

sabia exatamente quanto ia pagar. Ressalte-se que, nesses casos, o 

dano moral não é presumido, necessita ser comprovado. Contudo, a partir 

do contexto probatório, não é possível vislumbrar a existência de qualquer 

fato capaz de atingir a honra ou algum outro direito da personalidade do 

autor. Também não se observa situação em que ele tenha sido exposto ao 

ridículo, não havendo se falar em indenização por danos morais. Nesse 

sentido, o E. TJMT já decidiu: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL – 

CONTRATO BANCÁRIO - RECURSO DO RÉU - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO QUANDO VERIFICADO ABUSO – PRECEDENTES DO STJ - 

JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 

QUESTÃO NÃO CONHECIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DO AUTOR - 

REPETIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - RECURSO DO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE E 

NESSE PONTO NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (...) 

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do 

indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura o dano 

moral, que exige a efetiva demonstração do abalo psicológico sofrido. (Ap 

58671/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016) 

REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS AFASTADA– SENTENÇA 

MANTIDA. (...) A eventual cobrança de encargos abusivos não é 

suficiente para impor condenação por dano moral. A devolução em dobro 

dos valores cobrados indevidamente só é cabível em caso de 

demonstrada má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (Ap 

103689/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) 

Dispositivo Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e 

capazes a influir à conclusão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para: DETERMINAR 

que o quantum debeatur seja calculado com taxa de juros remuneratórios 

no percentual de 1,56% a.m. e 20,34% a.a. DECLARAR indevida a 

cobrança de comissão de permanência. CONDENAR a ré à restituição em 

dobro ao autor das parcelas pagas a maior, com incidência dos juros 

remuneratórios do contrato, bem como com a cobrança de comissão de 

permanência, aplicando-se o determinado por tabela correspondente ao 

período e fixado pelo Banco Central do Brasil, devendo a quantia total ser 

liquidada em fase de liquidação de sentença. Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 70% para a 

parte autora e 30% para o réu, ao pagamento das custas e despesas 

processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua 

parágrafo 2º do art. 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Após, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1005880-95.2019.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação revisional de contrato c/c condenatória de 

repetição de indébito proposta por Vaz da Fonseca & Fonseca LTDA 

(J.A.F. TUR Transporte e Turismo) contra Banco Itaú S.A, qualificados na 

petição inicial. A autora alega, em síntese, que celebrou um contrato de 

financiamento com o banco réu, contudo há disposição ilegal no 

instrumento, qual seja: juros remuneratórios abusivos. A pretensão autoral 

cinge a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e 

condenação da instituição requerida ao pagamento em dobro das quantias 

pagas indevidamente. Destaca-se, também, de seus pedidos, a inversão 

do ônus da prova. O recebimento da inicial e indeferimento da tutela de 

urgência deram-se no pronunciamento de id. 24966884. A requerida foi 

citada pelo correio (id. 26345097) e ofereceu contestação (id. 27292561), 

preliminarmente, impugnando pedido de gratuidade da justiça e pedindo o 

indeferimento da tutela de urgência requerida e, no mérito, contrapondo-se 

à pretensão autoral ao defender a legalidade dos termos contratuais, com 

encargos devidamente previstos no instrumento firmado entre as partes, 

argumentando, ainda, que a requerente não comprovou a abusividade. 

Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição entre os 

litigantes (id. 27332859). A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 

27512667 rebatendo os argumentos de defesa e ratificando os termos de 

sua pretensão. Os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado do 

pedido (id. 27788939 e 30893741). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Impugnação justiça gratuita: Não obstante 

impugnação apresentada, não há pedido da requerente pela concessão 

de assistência jurídica gratuita. Aliás, a parte promovente procedeu ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais de ingresso conforme 

documentos de id. 24786940. Logo, a impugnação apresentada 

encontra-se prejudicada. Indeferimento da tutela de urgência: Apesar do 

pedido feito pela requerente, a tutela de urgência pedida pela autora em 

inicial já foi indeferida no pronunciamento de id. 24966884. Logo, o pedido 

encontra-se igualmente prejudicado. Inversão do ônus da prova: Sabe-se 

que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto, que a 

teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do 

ônus probatório conforme seu livre convencimento. Desta forma, aquela 

visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da 

pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições 

probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual 

sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à 

parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. Contudo, não vislumbro a hipossuficiência da requerente em 

fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito que cinge a 

discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa 

média do mercado. Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, indefiro 

a inversão do ônus da prova, prevalecendo o onus probandi previsto no 

artigo 373 do CPC: “ O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”. Mérito: 

Inicialmente, deve ser consignado que as partes indicaram expressamente 

o desinteresse na dilação probatória, razão pela qual passo a julgar 

antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. A 

pretensão autoral envolve a limitação da taxa de juros remuneratórios 

contratada àquela média praticada no mercado e restituição de valores 

pagos indevidamente. No entanto, dessume-se da petição inicial que a 

ilegalidade foi apontada de maneira genérica, não tendo a autora indicado 

qual a taxa de juros contratada ou qual a taxa de juros média do mercado, 

nem acostado planilha de cálculos, muito menos apontado qual a cláusula 

abusiva e quantificado qual o valor do débito que entende incontroverso. É 

certo que compete à parte autora indicar as supostas cláusulas ilícitas, de 

acordo com a sua fundamentação, quais sejam: as que estabelecem as 

taxas de juros em desconformidade com o praticado no mercado, 

indicando qual seria a média do mercado e qual foi a taxa praticada. 

Destaco que a especificação de tais situações é primordial para 

assegurar o contraditório à parte contrária e possibilitar a prestação da 

tutela jurisdicional pelo magistrado, visto que lhe é vedado conhecer de 

ofício da abusividade das cláusulas (súmula 381 do STJ). Além disso, ao 

teor do disposto no artigo 330, § 2º, do CPC, nos litígios que tenham por 

objeto obrigações decorrentes de financiamento, o autor deverá 

discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas 

que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, o que não 

vislumbro no caso dos autos. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 295, I, DO CPC – 

AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE 

FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 

381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL– SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 

do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico , não bastando a 

parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma 

abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ) Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, 

art. 330, §2º). (TJMT - N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, REL. DES. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL DE CONTRATO E TUTELA 

PARCIAL ANTECIPADA – FUNDAMENTO GENÉRICO E REPETITIVO DE 

EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS – 

NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO –RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A Súmula nº 381 do Superior Tribunal de 

Justiça, estabelece que nos contratos bancários não pode o julgador 

conhecer, de oficio, da abusividade das cláusulas; Deve constar da inicial 

da ação revisional de contrato bancário, a indicação precisa das clausulas 

tidas como ilegais ou abusivas, com substrato no respectivo instrumento 

contratual, sob pena de ter ensejo o seu indeferimento pelo juiz; O 

ajuizamento desprovido do contrato , por impossibilitar a explicitação das 

cláusulas abusivas, transforma a demanda numa ação em mera alegação 

sem substrato para aferição da verossimilhança do alegado, uma vez que, 

in casu, mesmo se tratando de uma relação de consumo a inversão do 

ônus da prova não é aplicável. (TJMT - N.U 0034711-76.2010.8.11.0041, 

REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) 

(grifei). Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, ante 

a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, § 2º c/c artigo 485, 

inciso IV, ambos do CPC. Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento 

das custas, taxas e despesas processuais e de honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa conforme artigo 

85, caput e § 2º, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 

após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a 

devida baixa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003901-98.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RAULISON BORGES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por 

RAULISON BORGES DA SILVA em face de BANCO ITAUCARD S/A, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que é possuidor de um Cartão de Crédito nº 

5358.6701.2825.7380, com bandeira da requerida, sendo que tem 

efetuado fielmente o pagamento de todas as faturas, bem como informa 

que seu único vínculo com a requerida se dá por esse meio já que não 

possui conta poupança ou corrente. Relata que, no dia 20/06/2018, 

deparou-se com o valor da fatura de R$ 1.519,56 (um mil quinhentos e 

dezenove reais e cinquenta e seis centavos), sendo que tinha uma 

parcela no importe de R$ 544,52 (quinhentos e quarenta e quatro reais e 

cinquenta e dois centavos) de um empréstimo no valor de R$ 7.340,00 

(sete mil trezentos e quarenta reais), o qual alega não ter contratado. 

Informa, ainda, que foi registrada uma compra em seu cartão sem o seu 

consentimento no valor de R$ 3.777,79 (três mil setecentos e setenta e 

sete reais e setenta e nove centavos), referente a HOSTGATOR HOSP 

SISTER*H, sem receber aviso por SMS em seu celular, sendo que pagava 

mensalmente para ser notificado sobre as compras realizadas. Aduz que 

se dirigiu ao banco, juntamente com sua advogada, e lá foram atendidos e 

informados que a compra seria suspensa, bem como que seu cartão 

estava bloqueado e cancelado. Todavia, posteriormente, a requerida lhe 

enviou 03 (três) cartões com a mesma numeração e data de vencimento, 

sem qualquer solicitação, além de cobrar o valor de R$ 92,50 (noventa e 

dois reais e cinquenta centavos) referente às taxas do cartão. Assim, 

pugna, em sede de liminar, pela imediata suspensão da cobrança, a fim de 

evitar a inclusão do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, 

bem como que a requerida que se abstenha de lhe enviar SMS, faturas, 

fazer ligações ou estabelecer qualquer tipo de contato com o objetivo de 

fazer cobrança. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do 

débito, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. No ID nº 22042048, o pedido da liminar foi 

indeferido. No ID nº 24614372, a requerida apresentou contestação, 

alegando que já realizou a imediata regularização da situação no momento 

em que foi acionado pela parte a autora, bem como inexistência de danos 

morais. No ID nº 25564321, o requerente apresentou réplica à 

contestação. Intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido formulado pela parte 

requerente refere-se apenas à indenização pelos danos morais sofridos 

em razão do envio de cartão de crédito sem prévia solicitação da parte 

autora, bem como inexistência de débito referente a taxa de envio e 

ativação dos cartões de crédito. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que 

a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica 

relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de 

fornecedor e a primeira no de consumidora. Sob a ótica civil e 

consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do 

empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa, ou seja, responde objetivamente. A responsabilidade decorre do 

simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o 

fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da 

responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de 

consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser 

contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o 

dever de reparar os danos causados. A controvérsia cinge-se no entorno 

do cabimento de danos morais na hipótese em que é enviado cartão de 

crédito, sem prévia requisição e, por consequência, há cobranças 

indevidas de valores. O tema remete ao artigo 39 do Código de Defesa do 

Consumidor, que exibe um rol exemplificativo de práticas abusivas e, 

portanto, vedadas de serem cometidas por fornecedores de produtos ou 

serviços: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao 

consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer 

qualquer serviço; (...) Adentrando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça 

fixou entendimento, por meio da Súmula nº 532, no sentido de: "constitui 

prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e 

expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável 

e sujeito à aplicação de multa administrativa". Na contestação de ID nº 

24614372, a instituição requerida alega que, na época dos fatos, 

procedeu com a imediata regularização e suspensão das cobranças 

indevidas no que diz respeito a HOSTGATOR HOSP SISTER*H e os 

empréstimos que foram contratados, antes mesmo do ajuizamento da 

presente ação, conforme ID nº 24614376. Todavia, da análise dos autos, o 

requerido não fez prova da contratação de cartão de crédito, de modo que 

não prospera a alegação quanto à ausência de responsabilidade ou 

excludente da responsabilidade de indenizar. Com efeito, restou 

incontroverso nos autos que, além do envio do cartão sem solicitação, foi 

gerada indevidamente fatura de cobrança, obrigando a parte autora a 

buscar o cancelamento de serviço que não solicitou. Logo, identificada a 

prática de ato ilícito pela instituição financeira, resta perquirir acerca da 

ocorrência de prejuízos de ordem imaterial na espécie. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENVIO 

DE CARTÃO COM FUNÇÃO CRÉDITO. SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR. 

INEXISTÊNCIA CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO. VALOR EQUITATIVO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Independentemente da múltipla função e do 

bloqueio da função crédito, constitui prática comercial abusiva o envio de 

cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, 

configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa 

administrativa. Precedentes. 2. O valor da indenização por danos morais 

arbitrado na decisão agravada mostra-se equitativo, proporcional e 

razoável. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

REsp: 1692076 SP 2017/0203297-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 11/02/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

BLOQUEADO SEM PRÉVIA REQUISIÇÃO - COBRANÇAS DECLARADAS 

INDEVIDAS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - Ausente a comprovação 

de prévio requerimento de cartão de crédito bloqueado, o fornecedor que 

realiza cobranças indevidas de taxas deve arcar com indenização a título 

de danos morais.(TJ-MG - AC: 10069170024116001 MG, Relator: 

Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 

29/10/2019) Portanto, reputo indevida a cobrança no valor de R$ 92,50 

(noventa e dois reais e cinquenta centavos), referente às taxas de 

emissão do cartão, de modo que o dano moral é consequência lógica e 

que independe de prova, sendo que, uma vez existente o dano, sua 

reparação é impositiva, na forma do artigo 5°, incisos V e X da 

Constituição Federais, do artigo 186 do Código Civil e dos artigos 6º e 

incisos e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Difícil é a tarefa 

de se fixar o quantum referente ao dano moral, já que é impossível 

estabelecer uma soma capaz de compensar ou minimizar a mágoa do 

ofendido, decorrente de seu caráter compensatório ao revés do dano 

material, de natureza ressarcitória. Seguindo essa linhas de raciocínio, 

para arbitramento do valor do dano moral, devem ser observados 

inúmeros aspectos, dentre eles a extensão do prejuízo e a capacidade 

econômica do responsável, devendo ainda atentar-se que o valor não 

pode levar ao chamado “enriquecimento sem causa” do indenizado e nem 

ser tão ínfimo a ponto de se tornar incapaz de impor uma punição ao 

causador do dano. No caso sub judice, entendo que o valor de R$3.000,00 

(três mil reais) é suficiente para compensar o dano sofrido e ainda atender 

o caráter pedagógico, servindo como punição comedida à Requerida para 

que se abstenha de realizar novamente a referida conduta lesiva. 

Consoante às lições colimadas, a procedência do pedido e consequente 

extinção da ação são medidas que se impõem. Ante o exposto e por tudo 

o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) DECLARAR a 

inexistência de débito entre as partes, referente a fatura da cobrança de 

serviços de ID nº 21555874 no valor de R$ 92,50 (noventa e dois reais e 

cinquenta centavos); 2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 122 de 810



R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais 

acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao 

mês a contar da prolação desta sentença; Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se 

o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001979-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES (REU)

REINALDO AGULHON (REU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (REU)

DARCI CAMARGO (REU)

MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON (REU)

DORIVAL AGULHOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO FONSATTI OAB - PR18678-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001979-22.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, DARCI CAMARGO, ROSA 

SALETI DE SOUZA CAMARGO, REINALDO AGULHON, DORIVAL 

AGULHOM, MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por JOSÉ HENRIQUE PORCEL 

FERDINANDES, alegando, em síntese, omissão na sentença de ID 

29311124 , vez pois homologou o acordo informado pelo requerente, mas 

não houve a juntada de referido documento assinado pelas partes. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos 

foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem 

ser conhecidos. Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao 

embargante, vez que a sentença de ID 29311124, homologou o acordo 

informado pelo exequente no ID 29176946 , contudo, não houve a juntada 

do referido acordo devidamente assinado pelas partes. Desse modo, a 

petição de ID 29176946 deve ser reconhecida como pedido de desistência 

da ação ante a acordo extrajudicial eventualmente realizado por um dos 

requeridos. Com efeito, no caso de desistência da ação a condenação 

nos honorários advocatícios deve ser imposta a parte exequente. Nesse 

sentido: Desistência da ação - Verbas de sucumbência: devidas pela 

autora, uma vez que houve citação e apresentação de defesa - CPC 90. 

Cabimento da majoração dos honorários recursais (CPC 85, § 11º)- 

sentença publicada sob a égide do CPC/15. (TJ-DF 20150111094533 DF 

0032015-28.2015.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de 

Julgamento: 26/09/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 03/10/2018 . Pág.: 379/384) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE 

DESISTENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. 1. 

Homologado o pedido de desistência da ação, decorrente de acordo 

extrajudicial firmado entre as partes, cabe à parte desistente suportar o 

pagamento das custas e dos honorários de advogado, nos termos do art. 

26 do CPC. 2. Recurso do autor desprovido. (TJ-DF - APC: 

20110510090443 DF 0008927-85.2011.8.07.0005, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 22/01/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/07/2014 . Pág.: 142) Ante o exposto, 

presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES 

PROVIMENTO para revogar a sentença homologatória de ID 29311124. 

Sem prejuízo, considerando a informação de acordo extrajudicial pela 

parte requerente (no ID 29176946), e a manifestação da parte executada 

pela concordância pela desistência da ação, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte exequente, 

estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001269-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON NEUMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PATRICIO (REU)

JEAN CARLOS PATRICIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001269-02.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JEFERSON NEUMANN REU: JOSE 

ROBERTO PATRICIO, JEAN CARLOS PATRICIO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por JEFERSON NEUMANN em face de JEAN CARLOS 

PATRICIO e JOSE ROBERTO PATRICIO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Alega, em síntese, que é credor dos requeridos no importe de 

R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), representado por duas 

folhas de cheques, cada uma no valor de R$ 72.250,00 (setenta e dois mil, 

duzentos e cinquenta reais), ambas com vencimento para 30 de maio de 

2017. Aduz que não ocorreu o pagamento na data prevista, sendo os 

cheques devolvidos pela instituição financeira, em razão da falta de 

crédito em conta para compensação do cheque. Assim, pugna seja 

constituído título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em 

mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Livro II, Título 

XV, Capítulos II e IV, do CPC. Com a inicial vieram os documentos de ID nº 

18553951/18553952. Despacho inicial no ID nº 18700218, recebendo a 

exordial e determinando a citação das partes requeridas para pagamento 

do débito e oposição de embargos à ação monitória, no prazo legal. 

Citação dos requeridos no ID nº 24371519/24371516. No ID nº 27943847, 

o requerido JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO apresentou embargos a ação 

monitória, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa em razão da 

ausência de endosso. No mérito, aduziu a inexistência de causa debendi, 

requerendo a improcedência da ação. A requerente apresentou 

impugnação aos embargos no ID nº 29756433. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Da análise 

dos autos, verifico que o requerido JEAN CARLOS PATRICIO foi 

devidamente citado, tendo constituído procurador, conforme procuração 

de ID nº 26829565. Contudo, não apresentou embargos à monitória no 

prazo legal, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 

344 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, verifico que o requerido 

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO arguiu preliminar, de modo que passo a 

analisá-la. Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo requerido, 

vale dizer que o endosso consiste na simples assinatura do beneficiário 

no verso do título, seguido ou não da indicação da pessoa a quem a soma 

deve ser paga, de modo que o cheque que era nominal pode se 

transformar em um título ao portador, transferindo-se a este todos os 

direitos de crédito inseridos na cártula, conforme artigo 19 da Lei 

7.357/1985. No caso dos autos, verifico que não consta no verso das 

cártulas a existência da regular transmissão por via de endosso, que 

justifique a legitimidade da parte requerente para cobrança do débito, vez 

que inexiste assinatura dos terceiros a quem o cheque foi nominado. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE 

NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 123 de 810



Recurso Cível: 71008513608 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA 

EXECUTIVA – CHEQUE NOMINAL A TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE 

ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – ÔNUS 

SUCUMBENCIAL INVERTIDO – AÇÃO EXTINTA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O portador do cheque, sem endosso 

do beneficiário, não possui legitimidade ativa “ad causam” para propor 

ação monitória, uma vez que o cheque só pode ser pago à pessoa nele 

indicada. Havendo provimento do recurso de Apelação o ônus 

sucumbencial deve ser invertido. (TJ-MT - APL: 00036146720148110025 

59402/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 21/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 26/06/2017). Deste modo, o cheque nominal só circula 

validamente mediante endosso, de modo que o portador que recebe do 

beneficiário sem endosso carece de legitimidade ativa para promover a 

execução contra o emitente. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar 

arguida, para RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA do requerente em 

relação aos cheques sob nº 300739 e 300740 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. CONDENO o requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001907-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001907-06.2017.8.11.0037. AUTOR(A): LEDIFRAN LOGISTICA LTDA, 

JOAO DIAS DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada 

por LEDIFRAN LOGÍSTICA LTDA e JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO em face 

de BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados nos autos. Narra a 

parte autora, em síntese, que celebrou 06 contratos com o requerido, 

quais sejam: 1) CONTRATO 236.188 – AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO 

– AF; 2) CONTRATO 234.766 – TERMO DE RECEBIMENTO E ACITAÇÃO – 

TRA; 3) CONTRATO 000231766 – ARRENDAMENTO MERCANTIL 

FINANCEIRO; 4) CONTRATO 000234877 - CONTRATO MERCANTIL 

FINANCEIRO; 5) CONTRATO 259.116.483 – CONTRATO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX; 6) CONTRATO 259.116.205 – 

PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DE CREDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX. 

Conforme narrado pelo autor, em razão do contrato de leasing de nº 

234766, foi dado em garantia o veículo descrito como SEMI-REBOQUE 

FANCCHINI, ANO/MODELO 2015/2015, RENAVAM 1039728941, CHASSI 

94BF1453FFR025391, PLACA PVO8869 e, em razão do contrato de 

leasing de nº 234877, foi dado em garantia os veículos descritos como 

SEMI-REBOQUE FANCCHINI, ANO/MODELO 2015/2015, RENAVAM 

1061305128, CHASSI 94BF1453FFV04826, PLACA PWO8068 e o 

SEMI-REBOQUE FANCCHINI, ANO/MODELO 2015/2015, RENAVAM 

1061305055, CHASSI 94BF1453FFV048267, PLACA PWO8069. Relata que 

os juros remuneratórios estão acima da média e que é ilegal a cobrança de 

juros capitalizados diariamente e a comissão de permanência cumulada 

com outros encargos, sustentando, ainda, que não se encontra em mora. 

Assim, requereu a procedência do pedido para que sejam revistos os 

contratos e declarar abusiva as cláusulas apontadas na inicial, bem como 

a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, ou a repetição 

simples, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Decisão inicial de conteúdo positivo no id. 

8112686. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID. 

16001394, alegando, preliminarmente, a ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação, vez que a parte autora não teria 

juntado os contratos objetos do presente litígio. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora não apresentou réplica. 

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16993823 e 17293357). É 

o breve relato. Fundamento e decido. Deve ser consignado que o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela 

qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial por ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, vez que todos os 

contratos objetos do presente litigio foram juntados pela parte autora, 

quando da propositura da presente demanda. Inobstante estarem juntados 

aos autos os contratos, tenho que deve ser reconhecida a inépcia da 

petição inicial, ante a ausência de indicação dos valores cobrados 

indevidamente e ausência de apontamento das supostas cláusulas 

abusivas. Pretende a parte autora a revisão dos contratos citados na 

inicial, pugnando pela nulidade das cláusulas que versam sobre juros 

mensais acima da taxa média de mercado, cobrança de comissão de 

permanência e capitalização diária dos juros. Da análise dos autos, 

verifico que o requerente alega, genericamente, a ilegalidade, sem sequer 

apontar as cláusulas que estabelecem sua aplicação, baseando-se em 

eventuais cláusulas nulas. É certo que compete a parte autora indicar as 

supostas cláusulas ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, quais 

sejam: as que estabelecem as taxas de juros conforme variação do 

mercado, indicando qual seria a média do mercado e qual foi a taxa 

praticada, devendo trazer aos autos o demonstrativo de cálculo, pois não 

cabe ao juízo desempenhar essa investigação. Por outro lado, o autor 

limitou-se a pleitear a revisão das cláusulas contratuais onerosas, com a 

consequente nulidade daquelas tidas como abusivas. No entanto, tal 

pedido não deve ser feito de forma genérica, meramente protelatória, mas 

de forma concreta, indicando as cláusulas (item por item) e apresentando 

planilhas ao alegar a nulidade. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 295, I, DO CPC – 

AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE 

FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 

381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 

do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico , não bastando a 

parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma 

abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.“Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ)Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia , discriminar na 

petição inicial , dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, 

art. 330, §2º) . (N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) Além disso, ao teor do disposto 

no art. 330, § 2º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações 

decorrentes de financiamento, o autor deverá discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

quantificando o valor incontroverso, o que não vislumbro no caso dos 

autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, 

ante a inépcia da petição inicial, nos termos do artigo art. 330, § 2º c/c 

artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Destarte, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o 

valor da causa - conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000193-74.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: ANDRE DA ROSA 

GOMES Vistos. Analisando os autos, em que pese tenha a embargante 

oferecido embargos de declaração, verifico que no ID 22125404 foi 

proferido despacho , de modo que, ante a ausência de previsão legal 

desta via recursal, analiso os documentos de ID’ 22678647 e 24040110 

como petições. Com efeito, mantenho referido despacho o qual determinou 

a intimação da parte requerida para se manifestar sobre o 

descumprimento do acordo para, só então, analisar o pedido de tutela de 

busca e apreensão. Cumpra-se integralmente o despacho de ID 20524909. 

Decorrido o prazo para manifestação, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005604-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ROCCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EVANIR OUVERNEY ROCCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005604-98.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

VALDOMIRO ROCCO Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oferecidos por BRANCO DO BRASIL S/A (ID 30371249 ), devidamente 

qualificado nos autos, aduzindo a existência de contradição e omissão na 

decisão de ID 29696387, vez que teria acolhido a preliminar de prescrição, 

sem fundamento legal. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma 

legal, de modo que devem ser conhecidos. Analisando os autos, verifico 

que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com 

matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, 

pois, o que se vê, é sua irresignação em relação ao despacho saneador 

que acolher a preliminar de prescrição. Desse modo, entendo que estes 

embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a 

condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou 

decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de 

declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco 

para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim 

de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração 

Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Ante o exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo a decisão de ID 29696387 pelos seus próprios e 

suficientes fundamentos. Por fim, ciente da interposição do agravo de 

instrumento. Aguarde-se o seu julgamento. Sem prejuízo, intimem-se as 

partes para que se manifestem sobre os honorários do perito indicados no 

ID 31157568 . Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004971-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES MACEDO (EXECUTADO)

WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar quanto 

a certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007514-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000637-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA CRISTINA DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000637-44.2017.8.11.0037. AUTOR(A): HERICA CRISTINA DA SILVA 

MARQUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

justifique sua ausência na perícia designada, sob pena de extinção. Após, 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2019. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005509-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1005509-68.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar o requerente para manifestar-se 

acerca da Impugnação à Execução, no prazo de 30 (trinta) dias. Primavera 

do Leste, 14 de abril de 2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005818-55.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA VALENDORF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005818-55.2019.8.11.0037 CERTIDÃO Certifico que as Requisições de 

Pagamento foram encaminhadas para assinatura do MM. Juiz. Primavera 

do Leste, 26 de fevereiro de 2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002988-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002988-19.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES TRENTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001496-26.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MARLENE RODRIGUES TRENTIN 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. De início, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se houve a 

implantação do benefício deferido em sentença, a fim de se evitar eventual 

discussão sobre valores remanescentes não alcançados pelos cálculos 

da parte autora. Na hipótese de já estar implantado o benefício, 

remetam-se os autos conclusos para análise do pedido de cumprimento de 

sentença. Inexistindo a implantação, intime-se a parte executada, através 

de seu Procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

implantação do benefício, conforme determinado na sentença. Com a 

implantação do benefício, intime-se a parte exequente para apresentação 

de cálculos atualizados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005563-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSELI ANA TERRENGUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005563-68.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JUSSELI ANA TERRENGUI REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Ante a falta 

do requerente ao exame pericial (id n. 26372144), intime-o, pessoalmente, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, do Código 

de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003241-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002368-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002368-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANA IVANICE MANTOVAM 

BRAVIN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, n. 

249, de 18 de março de 2020 e n. 281, de 07 de abril de 2020, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

necessário se faz o cancelamento dos atos que já foram designados 

durante o período determinado nas Portarias citadas e a suspensão na 

designação de audiências até que a situação se normalize. A audiência 

será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde Pública permita 

e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se 

preferência de agendamento aos atos que foram cancelados nestes 

termos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR FERREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000164-58.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 
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os autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 30 

(trinta) dias, promover a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento. Primavera do Leste, 14 de abril de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ PASTORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000379-63.2019.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004818-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LUCAS MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

1004818-54.2018.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PERIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001568-47.2017.8.11.0037 AUTOR: 

ANTONIO PERIRA DE ALMEIDA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,15 de setembro de 2017 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001619-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TADAO NUMASAWA (EXECUTADO)

ORLI CARLOS BERTINATTO (EXECUTADO)

JANETE PEREIRA BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

J. P. B. DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001619-58.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: J. P. B. DOS 

SANTOS EIRELI - ME, ROBERTO TADAO NUMASAWA, JANETE PEREIRA 

BORGES DOS SANTOS, ORLI CARLOS BERTINATTO Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

J. P. B. DOS SANTOS EIRELI – ME e outros, devidamente qualificados nos 

autos. A parte executada/excipiente ROBERTO TADAO NUMASAWA 

interpôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, sua 

ilegitimidade passiva, uma vez que deixou o quadro social da empresa 

executada em 2006, sendo que o crédito cobrado nos autos tem o seu 

primeiro fator gerador em 2011. Instada, a parte exequente/excepta 

manifestou-se, refutando as alegações da parte executada/excipiente, 

bem como pugnando pela improcedência da exceção de 

pré-executividade. É o breve relatório. Fundamento e decido. A exceção 

de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa 

disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à 

execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, 

que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não 

permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar 

documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se 

funda o direito do exequente. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 393 DO 

STJ – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÓCIA COTISTA 

SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré - executividade é 

admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. “O 

redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, 

somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e 

administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito 

privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.” (N.U 

0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016) 3. Se há prova pré-constituída na qual 

restou demonstrado que o executado era apenas sócio cotista e não 

possuía poderes de administração, deve ser reconhecida a sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. (TJ-MT – N.U 

1009525-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020). 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, consubstanciado na 

Súmula 393, de que a exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória. 2. (...). 3. Agravo interno não provido. (STJ 

– AgInt no AREsp: 1542869 SP 2019/0206199-5, Relator: Ministro SÉRGIO 

KUKINA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 11/02/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PROVA. 

AUSÊNCIA. REQUISITOS. LEI 6.830/80. OBSERVÂNCIA. I. A exceção de 

pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado 

que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental 

ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de 

dilação probatória. II. No caso dos autos, inexiste qualquer indício de 

irregularidade das CDA¿s que embasam a Execução Fiscal uma vez que 

atendidos os requisitos dispostos no art. 2º da Lei nº 6.830/80. III. As 

questões que demandam uma maior dilação probatória inviabilizam a 

discussão por meio da exceção de pré-executividade. (TJ-MG – AI: 

10024164400947001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de 

Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018). Outrossim, o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, em 

se tratando de processo de Execução Fiscal, não há que se levantarem 

questões que necessitem de dilação probatória, conforme a Súmula nº 

393. Veja-se: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução 

fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”. No caso sub judice, a parte excipiente alega sua 

ilegitimidade passiva, uma vez que deixou o quadro social da empresa 

executada em 2006, sendo que o crédito cobrado nos autos tem o seu 

primeiro fato gerador em 2011. Da análise dos autos, verifico que a 

alegação de ilegitimidade passiva deve ser acolhida, haja vista que a parte 

executada não mais fazia parte do quadro social da empresa à época dos 
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fatos geradores do crédito tributário, conforme consta na fotocópia da 

Quinta Alteração Contratual da empresa (id n. 19969771). Veja-se: 

APELAÇÃO CÍVEL – CRIME AMBIENTAL – PROCESSUAL CIVIL - 

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA CLARAMENTE DEMONSTRADA – 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ADMISSIBILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em sede de exceção de 

pré-executividade podem ser suscitadas matérias as quais o juiz pode 

conhecer de ofício, como as condições da ação, os pressupostos 

processuais, a decadência e prescrição, desde que não exija dilação 

probatória, pois esta, em regra, deve ser objeto dos embargos do 

devedor. No caso dos autos, pelo apelado restou claramente demonstrado 

a ilegitimidade passiva do executado, dispensando dilação probatória. 3. 

Apelação desprovida. (TJ-MT– N.U 0000190-94.2001.8.11.0082, MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019). 

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO ÓBITO DO EXECUTADO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA VIA ELEITA. O Superior Tribunal de 

Justiça, por meio da Súmula n. 393, firmou orientação no sentido de que A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. Caso concreto, possível a análise, em sede de 

exceção de pré-executividade, da extinção da ilegitimidade passiva, pois 

se trata de matéria de ordem pública em que pode ser reconhecida de 

ofício pelo juiz, e não necessita de dilação probatória. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70076373471, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, 

Julgado em 12/04/2018). (TJ-RS - AGV: 70076373471 RS, Relator: 

Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 12/04/2018, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/04/2018). Ante o exposto, ACOLHO o pedido vertido na exceção de 

pré-executividade, para determinar a EXCLUSÃO do excipiente ROBERTO 

TADAO NUMASAWA do polo passivo da execução. Proceda-se a 

retificação no sistema. Após, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001218-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PINHEIRO DA ROSA BARCELLOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001218-59.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE EXECUTADO: ALINE 

PINHEIRO DA ROSA BARCELLOS Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de ALINE 

PINHEIRO DA ROSA BARCELLOS, devidamente qualificados nos autos. A 

parte executada/excipiente interpôs exceção de pré-executividade, 

alegando, em síntese, a prescrição da multa administrativa aplicada em 

24/02/2012, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada posteriormente ao 

prazo de 5 (cinco) anos após a multa tornar-se exigível. Instada, a parte 

exequente/excepta manifestou-se, refutando as alegações da parte 

executada, bem como requerendo a improcedência da exceção de 

pré-executividade. É o breve relatório. Fundamento e decido. A exceção 

de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa 

disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à 

execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, 

que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não 

permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar 

documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se 

funda o direito do exequente. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE RECONHECEU A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 393 DO 

STJ – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÓCIA COTISTA 

SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré - executividade é 

admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. “O 

redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, 

somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e 

administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito 

privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.” (N.U 

0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016) 3. Se há prova pré-constituída na qual 

restou demonstrado que o executado era apenas sócio cotista e não 

possuía poderes de administração, deve ser reconhecida a sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. (TJ-MT – N.U 

1009525-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020). 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado, consubstanciado na 

Súmula 393, de que a exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória. 2. (...). 3. Agravo interno não provido. (STJ 

– AgInt no AREsp: 1542869 SP 2019/0206199-5, Relator: Ministro SÉRGIO 

KUKINA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 11/02/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PROVA. 

AUSÊNCIA. REQUISITOS. LEI 6.830/80. OBSERVÂNCIA. I. A exceção de 

pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado 

que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental 

ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de 

dilação probatória. II. No caso dos autos, inexiste qualquer indício de 

irregularidade das CDA¿s que embasam a Execução Fiscal uma vez que 

atendidos os requisitos dispostos no art. 2º da Lei nº 6.830/80. III. As 

questões que demandam uma maior dilação probatória inviabilizam a 

discussão por meio da exceção de pré-executividade. (TJ-MG – AI: 

10024164400947001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de 

Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018). Outrossim, o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, em 

se tratando de processo de Execução Fiscal, não há que se levantarem 

questões que necessitem de dilação probatória, conforme a Súmula nº 

393. Veja-se: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução 

fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”. No caso sub judice, a parte excipiente aduz a 

ocorrência da prescrição da multa administrativa aplicada em 24/02/2012, 

uma vez que a execução fiscal foi ajuizada posteriormente ao prazo de 5 

(cinco) anos após a multa tornar-se exigível. Sobre o assunto, o 

entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que o prazo 

prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa 

de natureza administrativa é de 5 (cinco) anos, a partir do momento em 

que se torna exigível o crédito, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 

Outrossim, considerando a natureza administrativa – não tributária – da 

dívida, deve ser respeitada a suspensão do lapso prescricional por 180 

(cento e oitenta) dias, conforme previsão do artigo 2º, § 3º, da Lei nº 

6.830/80 Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ - EXECUTIVIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO - 

APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO 

STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. É de cinco anos o prazo para a cobrança de multa 

administrativa, nos termos do Decreto 20.910/32, a partir do momento em 

que se torna exigível o crédito. Nesses termos, em se tratando de multa 

administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código 

Tributário Nacional, e o prazo de prescrição é de 5 (cinco) anos a contar 

do encerramento do processo administrativo de apuração da infração e 

constituição da dívida. No caso, a execução fiscal não fora atingida pela 
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prescrição, uma vez que antes do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos 

a ação foi ajuizada e o executado regularmente citado. (TJ-MT – N.U 

0000169-69.2003.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO. ARTIGO 932 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. PRESCRIÇÃO. 

CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARTE E REJEITADO. – (...) - A 

multa aplicada pela autarquia tem natureza administrativa, razão pela qual, 

para fins de prazo prescricional, deve ser observado o disposto no 

Decreto nº 20.910/1932 e na Lei nº 9.873/1999 e não as regras do Código 

Tributário Nacional. Nesse sentido, decidiu o STJ, no julgamento do Resp 

nº 1.115.078/RS, o representativo da controvérsia: "Embora esteja 

sedimentada a orientação de que o prazo prescricional do art. 1º do 

Decreto 20.910/32 - e não os do Código Civil - aplicam-se às relações 

regidas pelo Direito Público, o caso dos autos comporta exame à luz das 

disposições contidas na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os 

acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009."(REsp 1115078/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 

06/04/2010) - No que toca à contagem do prazo prescricional, o artigo 1º 

do Decreto nº 20.910/1932 estabelece o prazo de cinco anos para o 

ajuizamento da execução fiscal, contado do momento em que o débito se 

torna exigível, consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

em recurso repetitivo, REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito do artigo 

543-C do Código de Processo Civil/73 - Em decorrência de a dívida ter 

natureza administrativa, deve ser respeitada a suspensão do lustro legal 

por 180 dias, baseada no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980. Igualmente 

dever ser observada a interrupção do prazo quinquenal, que ocorre 

conforme disposto no artigo 8º, § 2º, da legislação anteriormente 

mencionada, ou seja, na data em que o juiz ordenar a citação e, nos 

termos do § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil/73, retroage à 

data da propositura da ação – (...). (TRF-3 - ApCiv: 

00257586920024036182 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

ANDRE NABARRETE, Data de Julgamento: 16/05/2019, QUARTA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/07/2019). (...) O prazo 

prescricional para cobrança de multa administrativa é regido pelo Decreto 

20.910/32, como já sedimentado o entendimento pelo STJ a respeito, por 

ocasião do julgamento do REspecial 1.105.442/RJ, pelo sistema dos 

recursos repetitivos. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 

Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo 

prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa 

de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível 

o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). 2. Recurso especial provido. 

(REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011) No entanto, o disposto no 

parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 6.830/80, se aplica aos créditos não 

tributários da Fazenda Pública, na medida em que a estes não diz respeito 

o lançamento previsto no artigo 173 do CTN, mas, decorrente de relação 

de Direito Administrativo como, por exemplo, de imposição de multa em 

exercício do poder de Polícia onde, também, incide o prazo prescricional 

de cinco anos: Tributário. Agravo Regimental. Execução Fiscal. 

Prescrição. Ausência de Citação. Não-Interrupção do Prazo Prescricional. 

Art. 174 do CTN. Prevalência Sobre o Art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/1980. 1. A 

suspensão do lapso prescricional de 180 (cento e oitenta) dias prevista no 

art. 2º, § 3º, da Lei 6.830 somente é aplicável às dívidas de natureza não 

tributária. Em hipóteses como a dos autos, em que se trata de execução 

de crédito relativo a Imposto de Renda, a matéria é regulada pelo art. 174 

do Código Tributário Nacional. 2. Agravo Regimental não provido (STJ - 

Superior Tribunal de Justiça - Agravo Regime. (TJ-RJ - APL: 

00706664320088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL CARTORIO 

ELETRONICO DA 12 VARA FAZ PUBLICA, Relator: EDUARDO DE 

AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 27/09/2017, DÉCIMA OITAVA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). Assim, considerando 

que a multa aplicada em 24/02/2012 se tornou exigível em 10/04/2012, bem 

como que teve seu lapso prescricional suspenso durante os 180 (cento e 

oitenta) dias após a inscrição em dívida ativa, o ajuizamento da execução 

fiscal, em 07/04/2017, ocorreu dentro do prazo prescricional. Desse modo, 

não há como acolher a pretensão da parte excipiente, uma vez que não 

comprovou seus argumentos. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, REJEITO os pedidos vertidos na exceção de 

pré-executividade. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê prosseguimento ao feito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003393-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEIXOTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003393-89.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: VALDEIR PEIXOTO DOS SANTOS REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor da causa não 

ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que o 

presente feito está sendo processado em juízo absolutamente 

incompetente, visto que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe 

o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, 

a sua competência é absoluta. Outrossim, o artigo 1º, §1º, inciso II, da 

Resolução n. 004/2014/TP assim dispõe: Art. 1º - As causas referentes à 

Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2019, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: §1º. Observadas as restrições 

previstas no 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres. Ainda, neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O 

DETRAN. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. 1. O art. 2º da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública sua competência é absoluta. Por sua vez, a 

Resolução n. 925/2012 autorizou a instalação dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública em todas as comarcas do Estado, restando, até 

23/06/2015, afastada apenas a apreciação das lides que versassem 

sobre saúde. (...) 3. Incompetência absoluta que pode ser reconhecida em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, 

consoante o art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, 

DESCONSTITUINDO-SE A SENTENÇA, E DETERMINADA A 

REDISTRIBUIÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO. (Apelação 

Cível Nº 70079159950, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 07/11/2018). (TJ-RS - AC: 

70079159950 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

07/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 12/11/2018). Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO 

INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo 

os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o 

Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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INTERCITY TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT6485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REU)

DETRAN - MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000351-66.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): INTERCITY TRANSPORTES LTDA REU: ESTADO DO MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, DETRAN 

- MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor da 

causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de 

modo que o presente feito está sendo processado em juízo absolutamente 

incompetente, visto que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe 

o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, 

a sua competência é absoluta. Ainda, neste sentido: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO TRIBUTÁRIO –– JUÍZO SUSCITANTE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

PONTES E LACERDA – SUSCITADO - JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. O art. 2° da Lei n. 

12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, no foro onde 

estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua Competência 

é absoluta. A competência o Juizado Especial da Fazenda Pública foi 

fixada a partir de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), 

ou seja, ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos; e b) material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2.°, § 1.º 

da Lei n.º 12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas 

perante o Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere as 

ações declaratórias. Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do 

art. 2°, § 1°, da Lei n. 12.153/2009, estando o valor da ação dentro do 

limite legal e figurando no polo passivo ao menos uma das pessoas 

previstas no art. 5°, inciso II, da referida Lei, no caso, o Estado de Mato 

Grosso, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do Juizado 

da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda para processar e 

julgar o feito. Conflito de competência julgado procedente. (N.U 

0003489-38.2014.8.11.0013, CC 20106/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 

27/07/2018). Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para 

processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004039-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR DOS SANTOS PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004039-02.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: IVONIR DOS SANTOS PRESTES REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor da 

causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, de 

modo que o presente feito está sendo processado em juízo absolutamente 

incompetente, visto que a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, conforme dispõe 

o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, 

a sua competência é absoluta. Ainda, neste sentido: PROCESSUAL CIVIL – 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO 

COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS 

– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – 

IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – 

IMPROCEDÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que 

uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, 

possa tramitar no juizado Especial da fazenda pública - o valor da causa e 

a matéria. Logo, cabe ao juizado apreciar as demandas em que o valor 

atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos. A 

necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação 

da competência do juizado Especial da fazenda pública. Em vista da 

improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência 

para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. (N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, 

CC 85563/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, 

Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Ante o exposto, 

DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, 

razão pela qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à 

redistribuição para o Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta 

Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006395-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IJOSEY BASTOS SOARES OAB - MS15432 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006395-67.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): IONEIDE TEREZINHA BONADIMAN REU: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que o valor 

da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

de modo que o presente feito está sendo processado em juízo 

absolutamente incompetente, visto que a competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde estiver instalado, 

conforme dispõe o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009: Art. 2º - É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Outrossim, o artigo 1º, 

§1º, incisos IX e X, da Resolução n. 004/2014/TP assim dispõe: Art. 1º - 

As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 

2019, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: §1º. 

Observadas as restrições previstas no 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer. X – indenizatórias. Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO 
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INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo 

os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição para o 

Juizado da Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. - Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001540-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PINTO REMACRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES OAB - MT0016700A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001540-79.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JEFERSON PINTO REMACRE 

REU: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA interposta por JEFERSON PINTO REMACRE 

contra BANCO CREDIFIBRA S/A e DETRAN-MT, devidamente qualificados 

nos autos. Narra a exordial, em síntese, que o requerente possuía 

contrato de financiamento de alienação fiduciária com o banco requerido, 

cujo pagamento fora finalizado em 29/06/2015 com a quitação da última 

parcela. Todavia, alega que pende a anotação de alienação fiduciária nos 

registros do DETRAN e que, em contato com o Banco requerido, o 

problema não foi solucionado. Informa o requerente que a anotação o tem 

impedido de efetivar a transferência do veículo. Assim, pugnou a 

concessão de tutela provisória de urgência para que os requeridos 

providenciem a baixa da alienação fiduciária lançada no sistema nacional 

de gravames. No mérito, o pagamento de danos morais no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Devidamente citados, os requeridos 

apresentaram suas contestações nos id’s n. 8137310 e 10550976. 

Impugnação às contestações no id n. 11620471. Devidamente intimados a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, o requerente pugnou 

pelo julgamento do feito e os requeridos não se manifestaram. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Cinge-se a questão controvertida sobre a 

ocorrência de dano moral, ante a demora na baixa do gravame recaído 

sobre veículo financiado pelo requerente. A ação de reparação de danos 

pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de 

Barros Monteiro: A reparação do dano tem como pressuposto a prática de 

um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de 

ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar 

lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, 

obriga o agente a indenizar os prejuízos conseqüentes ao seu ato. Sob tal 

conjuntura, cediço que em matéria de responsabilidade contratual, que 

compreende as hipóteses de mora, violação positiva do contrato, 

inadimplemento contratual, vícios ocultos, etc., a concessão de danos 

morais somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando 

presentes circunstâncias que indiquem violação de direitos da 

personalidade, ofensa à dignidade da pessoa humana ou ainda situações 

recorrentes. No caso dos autos, embora inegável o aborrecimento do 

requerente com o fato narrado, a situação não ultrapassa os meros 

incômodos, inerentes à vida cotidiana e, por isso, impassíveis de 

indenização por dano à esfera pessoal. Com efeito, não há nos autos 

qualquer prova, mínima que seja, de que o requerente tenha sofrido algum 

dano ou prejuízo com a demora na baixa do gravame pendente sobre o 

veículo descrito na inicial. No mesmo sentido, o adimplemento tardio não é 

suficiente para caracterizar dano moral presumido. Nesse sentido, há 

muito vem decidindo o STJ, conforme demonstram os precedentes abaixo: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTABULADO 

ENVOLVENDO OS LITIGANTES. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME 

SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Inexistência de 

maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. 

Julgados no âmbito do STJ no sentido de que o atraso da baixa de 

gravame de alienação fiduciária, por si só, não caracteriza dano moral, 

sendo necessária a demonstração de circunstâncias que agravem a 

situação da parte. 3. A revisão da conclusão da Corte estadual 

demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, 

providência inviável, ante o óbice disposto no Enunciado n.º 7/STJ. 3. Não 

apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de 

infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO 

INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1682650 RS 

2017/0159465-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 17/05/2019). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. 

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE OUTRO 

PROCESSO ENVOLVENDO OS LITIGANTES. DEMORA NA BAIXA DO 

GRAVAME RECAÍDO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. VALOR. 

REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 

(...) 2. "O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no 

registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, 

sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências 

que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento 

contratual" (REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe de 16.8.2017) 3. "A 

simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" 

(Súmula n. 5/STJ). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1375650 RS 2018/0259318-2, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019). Assim, 

considerando que o simples atraso em baixar gravame de alienação 

fiduciária do registro de veículo não é apto a gerar dano moral, sendo 

indispensável demonstrar as consequências que ultrapassem os 

aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual, a 

improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Ademais, resta 

pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os 

fundamentos da demanda quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão. Outrossim, observo que o banco requerido já 

realizou a baixa do registro de alienação fiduciária lançada no cadastro 

SNG - Sistema Nacional de Gravames, conforme comprovante juntado no 

id n. 10551006. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas. Condeno a parte requerente 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor dado a causa, observado o disposto no artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005841-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005841-35.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

NUTRIFRIGO LTDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, aduzindo a existência de omissão na decisão de Id nº 15021869 

quanto a ausência de fundamentação, pugnando pelo indeferimento do 

pedido liminar. É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos 

declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via 

recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à 

decisão proferida. Desse modo, entendo que estes embargos, embora 

rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa 

refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO 

JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO 

— EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com 

transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os 

pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a 

ser suprida. ‘O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de 

reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as 

hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ERRO MATERIAL, 

sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, 

em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.’ (STF, ACO 

570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta 

que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos 

rejeitados.” (N.U 0004486-84.2019.8.11.0000, ED 4486/2019, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). Ante o 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de Id nº 15021869 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004840-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004840-15.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ANDRESA 

MARTIGNAGO DE SOUZA contra ato ilegal praticado pelo Sr. VANDERLEI 

FRANCISCONI TOLFO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA e 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificado nos 

autos. Pretende a parte impetrante a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA 

para lhe desobrigar de recolher o valor exigido no DAR Municipal, bem 

como determinar a imediata suspensão da exigibilidade do suposto crédito 

tributário, devendo o Município de Primavera do Leste-MT se abster, por si, 

ou por qualquer outro agente vinculado, de efetuar o lançamento ou 

praticar qualquer ato ou procedimento tendentes a exigir da Impetrante o 

pagamento de qualquer valor a título de ISSQN referente ao ano de 2018. 

No id n. 14158754, o pedido liminar foi deferido. No entanto, em razão do 

agravo interposto pelo impetrado, a referida decisão foi reformada, 

conforme acordão juntado no id n. 28953132. Informações prestadas pelo 

MUNICÍPIO no id n. 17730898. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Considerando as peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz 

alguns esclarecimentos quanto ao cabimento do Writ. O mandado de 

segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal 

de 1988. LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público. No mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, 

verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado 

direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos 

individuais contra abusos praticados pelo Estado. Hely Lopes Meirelles, 

por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo: 

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante". (in 

Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos 

autos, tenho que a ordem pretendida não merece acolhimento. Senão, 

vejamos. Cinge-se a controvérsia quanto a não incidência do ISSQN sobre 

os serviços advocatícios de advogados que comprovem prestação de 

assistência jurídica gratuita, conforme previsão contida no artigo 132, IV, 

da Lei n. 699/2001. A respeito do assunto, o Superior Tribunal Federal, no 

julgamento da ADPF nº 190/SP, firmou o seguinte entendimento: “É 

inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de 

cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar 

nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal 

que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo 

art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a 

prestação de serviço na territorialidade do ente tributante. (STF, Tribunal 

Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado em 27 de 

abril de 2017”. No mesmo sentido, eis o entendimento do nosso tribunal: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO 

EXIGIBILIDADE ISSQN – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – 

ADVENTO LC Nº 116/003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É 

inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de 

cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar 

nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal 

que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo 

art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a 

prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (STF, Tribunal 

Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017). (TJMT - N.U 

1000314-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/01/2020). Não 

obstante, não é juridicamente admissível a aplicação da hipótese de não 

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 

prevista no artigo 132, IV e parágrafo único, da Lei Municipal, conforme 
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ressaltado no acordão juntado no id n. 28953132. Ademais, consigno que 

o artigo 132, IV, da Lei Municipal n. 699/2001 foi revogado pela Lei n. 

1735/2018 (artigo 4º), de modo que, não caracterizada, sob qualquer 

ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a 

denegação da ordem é medida que se impõe. Ante os fundamentos 

expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 

12.016/09. REVOGO a liminar concedida no id n. 14158754. Sem custas. 

Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei 

n.º 12.016/2009. Deixo de remeter os autos ao duplo grau de jurisdição, 

visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando 

denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOANI VELHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREIRE LIMA REIS OAB - AL16815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO VELHO COSTA (REU)

 

PROCESSO n. 1001999-76.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JOANI VELHO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME FREIRE LIMA 

REIS POLO PASSIVO: CLAUDIO VELHO COSTA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/07/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003254-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003254-06.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do 

Leste/MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002336-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDORI PEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANUARIO PROFIRIO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002336-02.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ALDORI PEDO EXECUTADO: 

JANUARIO PROFIRIO SILVA Vistos, Ante ao novo endereço da parte 

executada indicado nos autos (id. n°22628262), intime-se o devedor para 

cumprir a sentença, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 

10%(dez por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de intimação. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011435-47.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JANUARIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA & TROUCH LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANADIR ORTIZ TROUCH LIMA (EXECUTADO)

DIOGENES GOMES LIMA (EXECUTADO)

 

Intimo o exequente para manifestar acerca da petição id 29647774, no 

prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA VILELA SOARES (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão de Impulsionamento Reitero a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar nos autos respectivos dados 

bancários, para cabal cumprimento da sentença lançada sob n. 29973367, 

com a expedição de Alvará Eletrônico, sob pena de arquivamento dos 

autos.. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020 Divanei Pereira da Silva 

Miranda Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001964-19.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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ILDA DE ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JONATAN MACEDO DELNONDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001964-19.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ILDA DE ALMEIDA ALVES 

EXECUTADO: A R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, JONATAN 

MACEDO DELNONDES Vistos, Cite-se as partes executadas para pagarem 

o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, 

caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora 

deverá a Gestora designar audiência de conciliação. Sendo penhorados 

bens móveis, o encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o 

credor, promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a 

penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel 

depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das 

prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001968-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.A.M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

HS SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001968-56.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ILDA DE ALMEIDA ALVES 

EXECUTADO: D.A.M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI, HS 

SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - ME Vistos, Cite-se as 

partes executadas para pagarem o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSERY FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002015-30.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ROSERY 

FERREIRA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 22/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 14 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002660-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Defiro o pedido da parte Exequente. Expeça-se a certidão de dívida 

requerida e, após, arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera 

do Leste, 14 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002165-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002165-16.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME EXECUTADO: ROSANGELA HONORIO KREBS Vistos, Tendo em 

vista a renúncia do mandato e regularização da representação 

processual, intime-se a parte autora para indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora da parte executada, no prazo de 10 dez) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001797-02.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAULINO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001797-02.2020.8.11.0037. AUTOR(A): FERNANDA PAULINO DE SOUSA 

REU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por 

FERNANDA PAULINO DE SOUSA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

todos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para interromper as 

cobranças a título de parcelamento estudantil, concedido pelo PEP 

(Parcelamento Estudantil Privado), até a realização da colação de grau, 

bem como determinar à requerida a imediata colação de grau e a entrega 

do diploma no prazo em que este juízo entender por direito, sob pena de 

multa. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a requerente firmou contrato de 

prestação de serviços educacionais com a requerida sob o Curso 

Superior de Tecnologia em Agronegócio (CST), turno noturno, tendo 

iniciado no segundo semestre de 2016 e finalizado no primeiro semestre 

de 2019. Sustenta que foi impedida de participar da solenidade de Colação 

de Grau e, consequentemente, a entrega do diploma, em razão da 

instituição de ensino ter lançado equivocadamente, no último semestre, o 

status "reprovado" em seu histórico escolar. Relata que a instituição de 
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ensino reconheceu o equívoco, promoveu a retificação do histórico 

escolar, mas não designou data e horário para realização da Colação de 

Grau e a entrega do Diploma. Pondera que a requerida descumpriu os 

termos do Contrato de Parcelamento Estudantil Privado e iniciou a 

cobrança das parcelas antes da colação de grau. Aduz que designou 

audiência de conciliação no CEJUSC para definir a data da colação de 

grau, entrega do diploma e o parcelamento das cobranças indevidas, no 

entanto não obteve êxito. Vieram os seguintes documentos: Termo de 

Audiência de Conciliação (id. n°30890484); Contrato de Parcelamento 

Privado (id. n°30890486); Contrato da Prestação de serviço Educacional 

(id.n°30890487); Extrato Financeiro (id. n°30890489); Histórico Escolar (id. 

n°30890490) e demais documentos indispensáveis para propositura desta 

ação. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Analisando os documentos que 

instruem os autos, verifico que a requerente pleiteia as seguintes 

providências: 1. Interrupção das cobranças a título de parcelamento 

estudantil privado, por entender que as mesmas devem iniciar após a 

colação de grau. 2. Designar data e hora para colação de grau. 3. 

Designar data para entrega do Diploma. A primeira controvérsia na 

presente demanda cinge-se ao estabelecimento do marco inicial da 

cobrança do Parcelamento Privado Estudantil. Com efeito, para que não 

paire dúvida, peço vênia para colacionar a cláusula 2ª, §1º, do referido 

contrato de parcelamento privado, in verbis: Cláusula 2ª – “O valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) de cada mensalidade 

escolar do semestre letivo do Curso (“Saldo Remanescente”) será 

parcelado pelo ALUNO junto à IES, sem juros, na forma prevista abaixo. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento do Saldo Remanescente será iniciado 

pelo ALUNO após decorrido o tempo mínimo necessário para 

integralização do Curso pelo ALUNO (prazo mínimo de duração do curso), 

considerando o início deste prazo o mês imediatamente subsequente ao 

mês de conclusão do Curso pela turma a que originalmente (1º vínculo) 

pertencer o ALUNO. A autora defende na inicial que o início do prazo para 

pagamento da mensalidade deve se dar a partir da cerimônia de colação 

de grau. Contudo, não parece ser este o intento do contrato quando refere 

“contado a partir do mês imediatamente subsequente ao da conclusão do 

curso”. Isso porque, pelo menos em juízo de cognição sumária, ao 

disciplinar o disposto na cláusula pactuada entre os litigantes, a instituição 

de ensino tomou como data da conclusão do curso o último mês da 

utilização das atividades pedagógicas exigidas pelo Curso Superior de 

Tecnologia em Agronegócio (CST). Há que se ponderar que, embora a 

colação de grau se constitua em uma cerimônia oficial das Faculdades em 

que o estudante concluinte do ensino superior é investido na posse de 

grau acadêmico, não seria razoável exigir que o pagamento do 

parcelamento ficasse condicionado à data futura e incerta como a da 

indigitada cerimônia, pois o evento depende da organização interna de 

cada instituição de ensino superior. Ademais, a parte requerente pretende 

a concessão de tutela de urgência, de natureza antecipada, para compelir 

a requerida a designar data da cerimônia de colação de grau bem como a 

entrega do diploma, uma vez que está na iminência de perder 

oportunidades no mercado de trabalho almejado. É incontroverso que a 

requerente finalizou o Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio 

(CST) no primeiro semestre de 2019. Também é incontroverso que a 

requerente não possui débitos com a instituição de ensino dentro dos 

06(seis) semestres cursados, conforme extrato financeiro e contrato da 

prestação de serviço educacional. Mesmo assim, tal fato não se mostra 

suficiente para elucidar a razão da demora da expedição do diploma bem 

como na realização da Colação de Grau, sendo imprescindível a 

integração da relação processual e a apresentação de novos elementos 

para que se verifique, de fato, se houve ou não recusa indevida por parte 

da instituição de ensino superior, devendo ser recomendável aguardar a 

citação e a manifestação da ré. Diante do exposto, nos termos do artigo 

300, do Código de Processo Civil, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, 

ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias 

após a audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado 

que não havendo contestação também será decretada a revelia nos 

autos. Caso a contestação venha acompanhada de documentos e sejam 

arguidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco 

dias, saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a 

parte ré não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Primavera do Leste/MT, 13 de Abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002914-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002914-62.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARLENE MARQUES 

ANDRADE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, O recurso 

inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso 

será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta 

e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o 

Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e 

sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não 

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

06/02/2020 (ID. n° 28941824) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a recorrente não é 

beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, 

DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta em julgado 

e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os autos. 

Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001359-10.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RAQUEL FELIPE REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, O recurso inominado é deserto. O prazo para recorrer é 

de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência 

da sentença, e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 

9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: 

“Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 
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intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. In 

casu, o recurso inominado foi interposto em 30/01/2020 (ID. n° 28640680) 

e até a presente data (13/04/2020) não foi anexado aos autos o preparo 

do recurso, sendo que a parte recorrente não é beneficiária da justiça 

gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO, DESERTO, NEGANDO 

SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta em julgado e não havendo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos. Primavera do Leste-MT, 

13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BAIA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001399-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS BAIA FIGUEIREDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, O recurso inominado é deserto. 

O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a 

contar a partir da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o 

artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, 

do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

24/01/2020 (ID. n° 28342129) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a parte recorrente 

não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta 

em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002010-42.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HOSANA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, O recurso 

inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso 

será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta 

e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o 

Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e 

sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não 

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

30/01/2020 (ID. n° 28654032) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a parte recorrente 

não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO, DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta 

em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA WISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001342-71.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA WISCH REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, O recurso inominado é 

deserto. O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e 

passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da juntada. 

Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 

1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e 

oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o 

Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e 

sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não 

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

24/01/2020 (ID. n° 28343172) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a parte recorrente 

não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta 

em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GOMES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001433-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIMAR GOMES MEDEIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, O recurso 

inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso 

será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 
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por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta 

e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o 

Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e 

sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não 

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

24/01/2020 (ID. n° 28342558) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a parte recorrente 

não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta 

em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON RODRIGUES DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011106-64.2016.8.11.0037. REQUERENTE: WEVERTON RODRIGUES 

DELMON REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, O recurso inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez 

dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência da 

sentença, e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: 

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. § 1º O Preparo será feito, independentemente de 

intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena 

de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração 

aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi 

interposto em 29/01/2020 (ID. n° 28556698) e até a presente data 

(13/04/2020) não foi anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que 

a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, 

CONSIDERO O RECURSO, DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. 

Transitada esta em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se 

definitivamente os autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA WISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001343-56.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA WISCH REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, O recurso inominado é deserto. O prazo para 

recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir 

da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da 

Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: 

“Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. In 

casu, o recurso inominado foi interposto em 24/01/2020 (ID. n° 28343458) 

e até a presente data (13/04/2020) não foi anexado aos autos o preparo 

do recurso, sendo que a parte recorrente não é beneficiária da justiça 

gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO DESERTO, NEGANDO 

SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta em julgado e não havendo pleito 

executório, arquive-se definitivamente os autos. Primavera do Leste-MT, 

13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CLAUDIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001480-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: REGINA CLAUDIA PERES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, O recurso inominado é deserto. O 

prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a 

contar a partir da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o 

artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, 

do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

24/01/2020 (ID. n° 28344759) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a parte recorrente 

não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta 

em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 
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1003919-22.2019.8.11.0037. REQUERENTE: WEVERTON HENRIQUE 

PIOVESAN REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com 

os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Tendo em vista que foram juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os 

autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. 

Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002011-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HOSANA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, O recurso 

inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso 

será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta 

e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o 

Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e 

sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não 

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

30/01/2020 (ID. n° 28647953) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a parte recorrente 

não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta 

em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002012-12.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HOSANA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, O recurso 

inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso 

será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, 

por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 

§ 1º O Preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta 

e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o 

Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e 

sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não 

admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

30/01/2020 (ID. n° 28653089) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a parte recorrente 

não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta 

em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005196-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO FERREIRA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005196-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HIGINO FERREIRA LIMA 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, O recurso inominado é deserto. O 

prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a 

contar a partir da ciência da sentença, e não da juntada. Estabelece o 

artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: “Art. 42. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O Preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção. ” Dispõe o Enunciado 80, 

do FONAJE: “Enunciado nº 80: O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). 

(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração aprovada no XII 

Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso inominado foi interposto em 

05/07/2019 (ID. n° 21403946) e até a presente data (13/04/2020) não foi 

anexado aos autos o preparo do recurso, sendo que a parte recorrente 

não é beneficiária da justiça gratuita. POSTO ISSO, CONSIDERO O 

RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Transitada esta 

em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se definitivamente os 

autos. Primavera do Leste-MT, 13 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONILCE MARTINS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002757-89.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RONILCE MARTINS DE 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo. Concedo o benefício da gratuidade de 

justiça. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001319-28.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELENILSON MARTINS LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo. Concedo o benefício da gratuidade de 

justiça. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNIZIA APARECIDA GENTIL DA SILVA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003398-14.2018.8.11.0037. RECORRENTE: EDNIZIA APARECIDA GENTIL 

DA SILVA RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença 

relativo aos honorários sucumbenciais. INTIME-SE a Fazenda Pública 

MUNICIPAL para, querendo, impugnar à execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do CPC. Apresentada a impugnação e constatada 

sua tempestividade, intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. Não existindo impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados no cumprimento e determino a expedição do 

precatório ou RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Após, providencie o levantamento dos valores descriminados. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de ofício 

requisitório à Fazenda Pública, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002114-68.2018.8.11.0037. RECORRENTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA 

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença relativo aos 

honorários sucumbenciais. INTIME-SE a Fazenda Pública MUNICIPAL para, 

querendo, impugnar à execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 

535 do CPC. Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, 

intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Não existindo impugnação ou renunciado o referido prazo, o 

que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados 

no cumprimento e determino a expedição do precatório ou RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie 

o levantamento dos valores descriminados. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004953-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004953-03.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA 

MARTINS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença relativo aos 

honorários sucumbenciais. INTIME-SE a Fazenda Pública MUNICIPAL para, 

querendo, impugnar à execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 

535 do CPC. Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, 

intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Não existindo impugnação ou renunciado o referido prazo, o 

que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados 

no cumprimento e determino a expedição do precatório ou RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie 

o levantamento dos valores descriminados. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001998-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001998-91.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: RONALDO QUEIROZ GARCIA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos, INTIME-SE 

a Fazenda Pública DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE para, 

querendo, impugnar à execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 

535 do CPC. Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, 

intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias. Não existindo impugnação ou renunciado o referido prazo, o 

que deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados 

no cumprimento e determino a expedição do precatório ou RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, providencie 

o levantamento dos valores descriminados. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002343-91.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: ELISANGELA SANTOS ARAUJO 

Vistos. A petição de ID. n° 22329959 requereu a busca de endereço da 

parte reclamada nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD. Tendo 

em vista que a parte reclamante não apresentou documentos que 

comprovem a realização de busca efetiva a fim de localizar o endereço 

atual da parte reclamada, entendo que não foram esgotados os meios 

disponíveis para tal finalidade, conforme alega a parte Exequente. 

Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário o ônus de localizar o 

executado, mediante uso indiscriminado de sistemas eletrônicos 

disponíveis (INFOJUD, INFOSEG, BACENJUD, SIEL e RENAJUD), visto que 

podem causar desequilíbrio na relação, e, por conseguinte, afetar a 

imparcialidade. Além disso, uma vez que é genérica a postulação, com 

referência indiscriminada a vários sistemas, a pretensão da parte 

Reclamante não pode ser atendida. Logo, compete ao credor a realização 

de diligências no sentido de localizar o devedor, não podendo tal atribuição 

ser transferida ao Poder Judiciário. Nessa toada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere 

pedido de consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, para 

localização de novo endereço da sociedade empresária executada. 

Ausência de demonstração de restarem esgotadas todas as diligências 

cabíveis para a localização de bens da devedora. Enunciado nº 47 da 

súmula de jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. RECURSO A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00381862920198190000, 

Relator: Des(a). PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 

04/07/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO INFOJUD. 

OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. INVIABILIDADE. 

NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. A utilização do 

sistema INFOJUD, para fins de localização da parte executada, é medida 

excepcional. Assim, verificado nos autos que o exequente não diligenciou 

extrajudicialmente na localização da parte executada, a utilização do 

sistema INFOJUD não se enquadra dentro da excepcionalidade da medida, 

razão pela qual o pleito merece ser indeferido. Precedentes 

jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70077455848, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado 

em 23/04/2018). (TJ-RS - AI: 70077455848 RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 23/04/2018, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2018) 

Forte em tais argumentos, INDEFIRO o pedido de busca de endereço da 

parte requerida nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD. Intime-se 

a parte Reclamante para informar o endereço atualizado da parte 

Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001867-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001867-87.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: TRB COMERCIO E SERVICOS 

LTDA - EPP EXECUTADO: ELIAS DE OLIVEIRA Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de cobrança pleiteada por TRB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP 

em face de ELIAS DE OLIVEIRA. Intimada para indicar endereço atualizado 

da parte requerida (Id. 22178989) a parte requerente deixou transcorrer in 

albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a parte requerente 

não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012225-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SKORUPA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012225-60.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

EXECUTADO: EDUARDO SKORUPA Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de cumprimento de 

sentença. Intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito 

(Id. 20507536) a parte exequente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte exequente não 

demonstrou interesse no prosseguimento da execução, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005821-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA MACEDO DELMONDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005821-78.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEDITINA DA 

PROVIDENCIA - ABENP EXECUTADO: MONICA MACEDO DELMONDES 

Vistos, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se da ação de execução de título extrajudicial. Intimada 

para se manifestar acerca do prosseguimento do feito (Id. 21979205), a 

parte exequente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto 

isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse no 

prosseguimento da execução, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera do 

Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002995-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ PRIMON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA PRIMON OAB - PR0074765A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDILEUZA CARVALHO RIOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002995-79.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MOACIR LUIZ PRIMON 

EXECUTADO: EDILEUZA CARVALHO RIOS Vistos, Dispensado o relatório 

na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial pleiteada por MOACIR LUIZ PRIMON em 

face de EDILEUZA CARVALHO RIOS. Intimada para se manifestar acerca 

do prosseguimento do feito (Id. 20483272), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010709-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DA COSTA PATRÍCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010709-05.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NEILTON PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: VALDEIR DA COSTA PATRÍCIO Vistos, Trata-se da ação de 

reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais pleiteada 

por NEILTON PAULA DA SILVA em face de VALDEIR DA COSTA 

PATRÍCIO. Consoante se extrai da decisão proferida do evento 

n°20225790, o pedido de citação por edital da parte requerida foi 

indeferido e a parte demandante foi intimada para requerer o que de 

direito, no prazo de 10(dez) dias. Neste liame, a requerente pleiteia a 

remessa dos autos à Justiça Comum para que promovam a citação por 

edital da parte requerida. É relatório. Decido. Analisando detidamente os 

autos, verifico que o processo tramita há quatro anos sem ser validamente 

constituído, uma vez que a parte requerida sequer foi citada e intimada até 

a respectiva data. Logo, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do feito. Posto isso, considerando que as ações perante o Juizado 

Especial não se admite a citação por edital, nos termos do artigo 18, §2º, 

da Lei nº9.099/95, JULGO EXTINTO o feito sem apreciação do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso II, da Lei nº9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007604-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA KAROLINA MENEZES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISAMA DE ARAUJO FRANCO OAB - RN16755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1007604-71.2018.8.11.0037 Reclamante: Andrea Karolina 

Menezes Rosa Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Relação de 

Consumo A parte Requerida alega preliminarmente a ilegitimidade passiva, 

no entanto vislumbro que o presente caso se trata de uma relação de 

consumo, não possuindo qualquer comprovação que possa eximir a 

legitimidade da parte Requerida. Assim, nos termos da norma 

consumerista, todos os fornecedores respondem solidariamente pelos 

danos causados. Deste modo, rejeito a preliminar. Mérito. Alega a parte 

Requerente que no dia 27.08.2018 teve o seu chip/número clonado, sendo 

que por meio deste, vários contatos de seu aplicativo de mensagens 

receberam mensagens solicitando depósitos em contas de terceiros. 

Afirma que diante deste fato dois de seus contatos realizaram o depósito 

solicitado, acreditando ser a parte Requerente a solicitante. Aduz que 

durante o delito o seu telefone não funcionava, sendo desta maneira, 

responsabilidade da parte Requerida a falha que ocasionou a clonagem da 

sua linha. Alega que devido a este fato teve que trocar o seu número, 

perdendo o seu contato que utilizava também para o trabalho. Por estes 

fatos, requer a condenação da parte Requerida em danos morais. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que não possui nenhuma 

responsabilidade pelo roubo do seu celular e utilização do aplicativo de 

mensagens indevidamente. Afirma que inexiste qualquer comprovação de 

que haja responsabilidade da parte Requerida, uma vez que o aplicativo 

que originou a fraude não é de sua responsabilidade. Assim, entende que 

inexiste ato ilícito capaz de ensejar os danos morais. Pleiteia, por fim, a 

improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação 

em sua totalidade, alegando que esta foi genericamente efetuada, 

pleiteando o acolhimento dos pedidos iniciais. Verificando os documentos 

acostados nos autos constato que a parte Requerente teve o seu celular 

clonado e que este foi utilizado para perpetrar golpe contra terceiros. 

Denoto ainda, da defesa da parte Requerida, que inexiste qualquer 

comprovação de que o número da parte Requerente não foi efetivamente 

clonado, ou que este continua em funcionamento. Friso que embora a 

parte Requerida alegue que a responsabilidade é de terceiros, esta não 

trouxe nenhuma comprovação de que tomou as medidas necessárias para 

que este fato não acontecesse, cabendo a esta a comprovação, em 

decorrência da inversão do ônus da prova. Não é demais destacar que a 

empresa de telefonia é responsável solidária pelos atos lesivos sofridos 

pelos seus clientes, que no caso, foi agravado, com a perda do número, 

além do que, a parte reclamante ficou privada do uso do serviço por um 

tempo, por falta de funcionamento, pela incapacidade da parte Requerida 

em evitar falhas na prestação de serviço como estas. A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Constata-se que a parte requerida NÃO comprovou que o 

celular não foi clonado e que a parte Requerente não teve que trocar o 

número de telefone, devido ao golpe empregado com a sua linha, deixando 

de trazer qualquer documento capaz de efetivar contraprova aos fatos 

iniciais. O que se constata compulsando os documentos dos autos é que 

resta razão a parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de 

São Paulo: Clonagem de linha móvel celular. Pedidos de empréstimo feito 
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aos contatos do usuário por meio de aplicativo de mensagem. 

Responsabilidade solidária da operadora de telefonia reconhecida por 

fazer parte da cadeia de consumo. Empréstimos comprovados. Dano 

moral configurado com indenização reduzida a R$5.000,00 e juros de mora 

contados do evento danoso. Recurso parcialmente provido. (TJSP; 

Apelação Cível 1005877-47.2019.8.26.0224; Relator (a): Pedro Baccarat; 

Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020) 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos calculados desde a prolação desta 

sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE 

ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DOS SANTOS REGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA & MEGA LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO BRANDANI BERTAGNOLI OAB - SP328312 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL ZOLLA DE REZENDE OAB - SP278840 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003304-32.2019.8.11.0037 Reclamante: Mauro dos Santos 

Reges Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 

Reclamada: Mega & Mega LTDA ME Reclamada: Tuiutur Viagens e Turismo 

LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar de Ilegitimidade 

Passiva – Relação de Consumo As partes Requeridas alegam 

preliminarmente a ilegitimidade passiva, no entanto vislumbro que o 

presente caso se trata de uma relação de consumo, não possuindo 

qualquer comprovação que possa eximir a legitimidade da parte Requerida. 

Assim, nos termos da norma consumerista, todos os fornecedores 

respondem solidariamente pelos danos causados. Deste modo, rejeito a 

preliminar. Das Preliminares As demais preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito as preliminares. Mérito. Alega a parte Requerente que 

adquiriu uma passagem aérea junto as Reclamadas, contudo três dias 

antes da realização da viagem foi informado sobre o cancelamento do 

voo. Afirma que as partes Reclamadas alegaram que não poderiam 

realoca-lo em outro voo por falta de assentos, entretanto a parte 

Requerente constatou que haviam outros voos disponíveis em outras 

companhias aéreas com vagas disponíveis. Aduz que solicitou o 

reembolso dos valores pagos, bem como do hostel que já havia pago, 

contudo não havia recebido o reembolso até o ingresso da ação. Assim, 

entende que faz jus a restituição do valor das passagens e do valor pago 

pelo hostel de R$ 100,00, bem como dos danos morais. A parte requerida, 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Tuiutur Viagens e 

Turismo LTDA, no mérito contesta alegando que o cancelamento da 

viagem foi feito pela Avianca, não possuindo nenhuma responsabilidade 

quanto ao cancelamento. Afirma que entrou em contato com a parte 

Requerente e que possibilitou a remarcação para outra data ou a 

restituição do valor pago. Por estes fatos aduz que inexiste ato ilícito, 

inexistindo assim dano material e moral a ser pago para a parte 

Requerente, requerendo ao final a improcedência dos pedidos. A parte 

Requerida, Mega & Mega LTDA ME, apresentou contestação alegando que 

foi realizada a solicitação de reembolso para a parte Requerente, 

afirmando ainda que o ato ilícito foi cometido pela companhia aérea 

Avianca que cancelou os voos, inexistindo assim qualquer 

responsabilidade quanto a este fato. Por fim, requer a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação rechaçando todos 

os argumentos da defesa e confirmando que as partes Requeridas 

efetivaram o reembolso das passagens aéreas, dando assim quitação ao 

referido pedido. Diante do acima exposto se conclui que resta razão a 

parte Reclamante. Primeiramente, há de se esclarecer que a relação sob 

comento se encontra incorporada pelo Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação 

travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de 

indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. 

Denoto que devido ao cancelamento do voo a parte Autora optou pelo 

cancelamento da viagem e a restituição do valor pago. Assim, a solicitação 

de reembolso da viagem se deu pelo fato de ter ocorrido o cancelamento 

do voo de ida, culpa esta que não pode ser atribuída à parte Requerente. 

Conforme confirmado pela parte Requerente, as partes Requeridas 

efetivaram o reembolso do valor pago pelas passagens aéreas, contudo 

estas não efetivaram o pagamento do prejuízo sofrido com a reserva do 

hostel, no importe de R$ 100,00 (cem reais). O cancelamento da 

passagem não se deu por culpa da parte Reclamante, assim este não 

pode ser penalizado com um prejuízo a qual não deu causa, cabendo 

assim as partes Reclamadas restituírem o prejuízo material sofrido, no 

importe de R$ 100,00 (cem reais). No presente caso, houve falha na 

prestação do serviço da reclamada em frustrar a viagem programada, há 

muito tempo, pela parte Requerente. Friso que o fato de avisar do 

cancelamento do voo e não recolocar a parte Reclamante no voo, com 

três dias de antecedência, não minimiza o sentimento de frustação por 

deixar de usufruir das férias planejadas. A solidariedade deve ser 

considerada, no presente caso, visto que todas as reclamadas fazem 

parte da cadeia fornecedora de serviços. No que concerne à reparação 

do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, pois a 

parte Requerente teve o seu voo cancelado e deixou de usufruir de suas 

férias já programadas em decorrência das partes Requeridas não terem a 

realocado em outro voo, demonstrando total descaso com a parte 

Requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 
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razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), corrigido monetariamente pelo INPC, calculado 

desde o desembolso (10.10.2018) e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 03.09.2019 – por se 

tratar de relação contratual e condenar as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados 

desde a prolação desta sentença. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011301-54.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERINEIA FERREIRA SOUZA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011301-54.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMATEL COMERCIAL 

ELETRONICA LTDA - ME EXECUTADO: ERINEIA FERREIRA SOUZA ME 

Vistos, Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada 

para indicar bens à penhora e esta, por sua vez, requer a extinção do 

feito por inexistência de bens, bem como a expedição de certidão de 

crédito e certidão para fins de protesto. É breve relato. Decido. Nos termos 

do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A ratio legis do referido dispositivo legal é 

devido ao fato de que no Juizado Especial o exequente não arcar com 

custas e despesas processuais, nada impedindo que este proponha novo 

cumprimento de sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução. 

Expeça-se certidão de crédito e para fins de protesto e negativações, sob 

responsabilidade da parte exequente, a ser emitida no momento em que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-los, no valor de 

R$20.472,00(vinte mil, quatrocentos e setenta e dois reais), valor 

atualizado até a data de 09 de julho de 2019. Transitada em julgado, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa, independentemente da 

expedição da certidão, que pode ser emitida a qualquer tempo, ainda que 

com o processo arquivado. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006389-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FARIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006389-94.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EDNA FARIAS ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 8.413,44 (...) a 

título de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000614-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BOMFIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000614-98.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: WAGNER BOMFIM DOS 

SANTOS EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

8.000.00 (...) a título de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000916-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DA SILVA NEVES 05347957140 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLON FERNANDES CANDIDO DE OLIVEIRA OAB - GO22422 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Tendo em vista a informação constante no ID 25439699 de que a 

Executada adimpliu com a integralidade do débito e sendo dever da parte 

manter seu endereço atualizado nossa autos, ID 29310453, extingo o feito, 

por satisfação, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro-MT para Primavera do 

Leste, 14 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011118-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO OAB - MT24454/O (ADVOGADO(A))

Bruno Ribeiro da Costa OAB - MT0020820A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011118-78.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: IVANETE RODRIGUES DA 

COSTA RAPACHI EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.694,86 (...) a título de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011929-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MORAES CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

SENTENÇA Autos n.: 8011929-72.2015.8.11.0037 Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inexistindo 

informações acerca de bens passíveis de penhora da parte executada, 

mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud resultaram frustradas e 

BacenJud e o decurso de prazo de intimação da parte executada para 

pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora resultou em inércia 

da devedora, forçoso a extinção do feito sem resolução do mérito. A parte 

exequente, intimada, ID 29764119, permaneceu silente acerca da 

nomeação de bens à penhora do Executado. Quanto ao bloqueio parcial 

do BacenJud, ID 24798039, a parte Executada foi intimada deixando 

transcorrer in albis o prazo sem impugnação, conforme se denota do ID. 

28762040. Dessa forma, expeça-se alvará da quantia bloqueada em favor 

da parte exequente, Banco ITAU UNIBANCO S/A. Isso posto, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da 

Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, 

no termos do Enunciado n. 75 e 76 do Fonaje. Quanto ao decurso de 

prazo sem recolhimento das custas finais, expeça-se o necessário para 

inscrição do nome do Executado na dívida ativa. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007701-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SACHET E SACHET LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENE DA CONCEICAO SILVA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007701-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SACHET E SACHET LTDA - 

ME REQUERIDO: MILENE DA CONCEICAO SILVA DE ANDRADE Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se da ação de cobrança pleiteada por SACHET E SACHET LTDA -ME 

em face de MILENE DA CONCEIÇÃO SILVA DE ANDRADE. Intimada para 

indicar endereço atualizado da parte requerida (id. n°19004953), a parte 

requerente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, 

considerando que a parte requerente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma 

do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as 

cautelas e anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012178-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA ALENCAR DE BRITO DALL AGNOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PETKOWICZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012178-86.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SILVIA REGINA ALENCAR DE 

BRITO DALL AGNOL REQUERIDO: LUIZ ANTONIO PETKOWICZ Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença pleiteada por SILVIA REGINA 

ALENCAR DE BRITO DALL AGNOL em face de LUIZ ANTONIO 

PETKOWICZ. Intimada para indicar objetivamente bens à penhora (id. 

n°17556072), a parte exequente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte exequente não 

demonstrou interesse no prosseguimento da execução, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011529-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOME FASHION MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011529-24.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: HOME FASHION MOVEIS LTDA 

- ME EXECUTADO: WOLNEY DE MOURA Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial. Intimada para trazer aos autos cópia 

atualizada do contrato social da parte executada (id. n°20534821), a parte 

exequente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, 

considerando que a parte exequente não demonstrou interesse no 

prosseguimento da execução, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Primavera do 

Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011691-87.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011691-87.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: RODRIGO VIAN Vistos, Dispensado o relatório na forma 

do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença. Intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito 

(Id. 19891098), a parte exequente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte exequente não 

demonstrou interesse no prosseguimento da execução, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011494-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

SENTENÇA Autos n.: 8011494-64.2016.8.11.0037 Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inexistindo 

informações acerca de bens passíveis de penhora da parte executada, 

mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud resultaram frustradas e 

BacenJud e o decurso de prazo de intimação da parte executada para 

pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora resultou em inércia 

da devedora, forçoso a extinção do feito sem resolução do mérito. Para 

tanto, defiro o pedido da parte Exequente para fins de extinguir o feito, ID 

26228289. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se 

certidão de crédito em favor do exequente, no termos do Enunciado n. 75 

e 76 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000661-04.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA IZABEL DE JESUS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Perda 

do objeto Deixo de analisar, por se confundir com o mérito. Mérito Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido liminar pleiteado por MARIA IZABEL DE JESUS em que 

afirma que é usuária da unidade consumidora n°6/1131288-1 e que a sua 

média de consumo de energia elétrica em relação aos últimos 12(doze) 

meses do ano de 2018, corresponde a 117KWh. Aduz que foi 

surpreendida pela cobrança no valor de R$1.178,71(um mil, cento e 

setenta e oito reais e setenta e um centavos) referente ao suposto 

consumo de 1.248KWh de energia elétrica do mês de outubro de 2018 e 

que houve o refaturamento da conta de energia elétrica de sua unidade 

consumidora para o valor de R$501,63(quinhentos e um reais e sessenta 

três centavos) com vencimento em 03/01/2019, todavia, não possui 

condições de quitar a fatura nos moldes apresentados. A requerida 
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sustenta na defesa que o faturamento do mês contestado se deu do 

efetivo consumo e que a fatura foi refaturada por mera liberalidade da 

empresa. Aplica-se à espécie a inversão do ônus da prova, porque a 

requerida é que detém condições técnicas para efetuar a substituição do 

medidor e enviar novas faturas. Alegando a parte requerente a incidência 

de consumo atípico, cumpria à requerida encaminhar técnicos ao local, 

para detectar a causa do aumento inesperado do registro de consumo de 

energia. Deixando de realizar tal diligência, não pode cobrar pelo consumo 

evidenciado como atípico. Ressalta-se que em análise ao histórico de 

consumo, verifica-se que o consumo do mês questionado: outubro/2018, 

mesmo com a retificação - é muito superior aos meses anteriores e 

posteriores, indicando consumo atípico, cuja cobrança demandada só 

pode ser realizada mediante prova inequívoca, realizada por meio de laudo 

técnico e não somente por intermédio de análise das faturas anteriores. 

Por fim, consigna-se que o consumo dos meses anteriores variavam entre 

63kWh a 203kWh e a fatura contestada possui o consumo de 528kWh. É 

certo que os medidores de energia são submetidos a controle de 

qualidade, mas não estão imunes a falhas, razão pela qual, havendo 

reclamação do consumidor, devem ser submetidos a testes, com 

oportunidade de acompanhamento pelo usuário, e a consequente emissão 

de laudo por profissional habilitado. Na hipótese vertente, mostra-se lícito 

reconhecer que houve falha da empresa reclamada, justificadora do não 

pagamento da fatura do mês de outubro/2018 na forma como foram 

emitidas. Conquanto a reclamada tenha apresentado documentos 

unilaterais, como, por exemplo, as telas de seu sistema, histórico de 

consumo, ficha cadastral, não apresentou laudo subscrito por profissional 

habilitado, para comprovar o regular funcionamento do medidor de 

consumo de energia, conforme determinação judicial. A requerida não 

apresentou provas da utilização da energia na quantidade faturada. 

Apontando o consumidor registro atípico de consumo de energia, cumpre 

à reclamada provar, de forma inconcussa, que ocorreu o consumo 

registrado e, para tanto, teria de apresentar o resultado dos testes do 

medidor, bem como analisado os bens elétricos e eletrônicos, e elaborado 

laudo, firmado por profissional habilitado. Pleiteou a parte autora a 

retificação da fatura com base no consumo mínimo e em caso de não 

acatamento do referido pedido, que seja com base na média de consumo 

da UC. Registra-se que a retificação deve ocorrer com base na média de 

consumo dos 03 meses posteriores ao da fatura questionada. Restando 

comprovado o consumo atípico e não tendo comprovado a requerida o 

efetivo consumo pela parte autora, devido a retificação deve ocorrer com 

base na média de consumo dos 03 meses posteriores ao da fatura 

questionada. A parte requerente pleiteia ainda a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida não 

contestou a afirmação acerca da suspensão no fornecimento da energia 

elétrica, informada no ID 18139228, em descumprimento à liminar 

concedida. Ademais, a parte autora também teve seu nome negativado 

concernente ao débito questionado. Na hipótese vertente, mostra-se lícito 

reconhecer que houve falha da empresa reclamada, justificadora do não 

pagamento das faturas, na forma como foram emitidas. A concessionária 

de energia elétrica suspendeu o fornecimento de energia e negativou o 

nome da parte autora, em razão do não pagamento da fatura sub judice. É 

responsável a concessionária de serviço público de energia elétrica pelos 

danos decorrentes do corte indevido do fornecimento do serviço, quando 

se discute judicialmente o consumo considerado atípico, tendo em vista 

constituir ato ilícito, caracterizador do dano moral. Verificada a ocorrência 

do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, não 

há prova de que a reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a 

reclamada é uma empresa de grande porte. A interrupção do fornecimento 

de energia elétrica, gera substanciais transtornos e constrangimentos. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$8.000,00. Isto posto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para: 

1) determinar a retificação da fatura do mês de outubro/2018, devendo ser 

considerado o consumo dos 03 meses posteriores, devendo a requerida 

enviar as faturas com prazo de vencimento de 30 dias e; 2) condenar a 

reclamada a pagar à parte autora a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), 

a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a contar da data desta 

sentença, ocasião em que o dano foi aferido em valor presente. Determino 

ainda que a requerida encaminhe à reclamante com prazo de 30 dias para 

pagamento a fatura do mês de outubro/2018 retificada, ou, 

preferencialmente, que apresente-a nos Autos, compensando os créditos 

das partes na parte de cumprimento de sentença. Em caso de pagamento 

espontâneo poderá a própria reclamada realizar a compensação, 

apresentando os cálculos pertinentes. Ratifico a liminar concedida, 

inclusive em relação a eventuais multas que tenham sido fixadas. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010168-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA ANTUNES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES FERNANDO SONEGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010168-06.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: RITA DE FATIMA ANTUNES - 

ME EXECUTADO: JAQUES FERNANDO SONEGO Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

cumprimento de sentença. Intimada para indicar objetivamente bens à 

penhora (id. n°17183154), a parte exequente deixou transcorrer in albis, o 

prazo assinalado. Posto isto, considerando que a parte exequente não 

demonstrou interesse no prosseguimento da execução, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010850-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SOARES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo informações acerca de bens passíveis de penhora da parte 

executada, mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud resultaram 

frustradas e BacenJud e o decurso de prazo de intimação da parte 

executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora 

resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, no termos do 
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Enunciado n. 75 e 76 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008088-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILSON SILVA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS PINTO OAB - MT23588/O (ADVOGADO(A))

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1008088-86.2018.811.0037 Reclamante: VALDENILSON SILVA SERRA 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

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

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por VALDENILSON SILVA SERRA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 16995014). Foi concedida tutela antecipada 

para determinar a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito – Id. 16999670. Audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 20095456), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20265565. Impugnada a contestação no Id. 20378382, 

vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação 

de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de 

inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia a 

declaração da inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais, em razão da negativação indevida. Argumenta, que não possui 

débitos com a empresa Reclamada e ao realizar Reclamação no PROCON, 

foi informado pelo órgão que a empresa de telefonia reconheceu o 

equívoco e que iria providenciar a baixa (Id. 16995021). Todavia, ainda 

assim a empresa Reclamada manteve a negativação no nome do 

Reclamante, no valor de R$ 75,98 (setenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), incluído nos sistemas na data de 24/04/2018. Em sua defesa, a 

parte Reclamada sustenta a legitimidade dos débitos, sendo que 

apresentou apenas telas de sistema, alegando serem suficientes para 

comprovar a relação jurídica e a constituição do débito. Pois bem. Da 

análise dos autos, verifico que a parte Reclamada não comprovou a 

legitimidade do débito que foi objeto de negativação, pois a parte 

Reclamante apresentou protocolos de ligação e reclamação do PROCON 

comprovando sua boa-fé e que procurou resolver administrativamente. 

Ora, caberia à empresa Reclamada apresentar as gravações telefônicas 

ou outros documentos capazes de infirmar as alegações autorais, ou 

ainda, que os protocolos apresentados não corresponderiam ao que foi 

relatado no PROCON, já que fornecidos pela própria empresa. Desta feita, 

entendo caracterizada falha na prestação dos serviços, devendo incidir a 

responsabilidade civil objetiva, sendo que, nas hipóteses de negativação 

indevida, restou sedimentado na jurisprudência que o dano prescinde de 

prova, pois é presumido, isto é, advém do próprio fato (in re ipsa). Nesse 

sentido: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de 

indenização por danos morais – Negativação indevida – Dano in re ipsa – 

Dano moral configurado - Reparação arbitrada em valor equânime - 

Manutenção da sentença – Recurso improvido. (TJSP - Acórdão Recurso 

Inominado 1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. Flávia de Almeida 

Montingelli Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 

25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). (Grifei). Por essas 

razões, o débito objeto de negativação deve ser declarado inexistente, 

sendo a negativação efetuada de forma ilícita. Por conseguinte, latente a 

ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado em atenção aos critérios 

da proporcionalidade-razoabilidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 75,98 (setenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), objeto de negativação em 24/04/2018, DETERMINANDO-SE sua 

exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, pelo que ratifico a 

decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e 

aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento 

nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já 

atualizado. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação 

deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada 

em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 13 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLY CRISTIANE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002140-32.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EGIDIO ZANATTA - EPP 

REQUERIDO: MIRELLY CRISTIANE OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos, A parte 

autora propôs a presente ação e, intimada a se manifestar nos autos, 

deixou decorrer o prazo in albis, conforme Certidão ID. n° 26634023. O 

processo está paralisado dependendo da movimentação de providência 

da parte interessada. Posto isso, com fundamento no art. 485, III, do NCPC, 

JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Arquive-se. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005550-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI PASCHOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LONTANO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CARGILL AGRICOLA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RIZKALLAH JUNIOR OAB - MS0006125A (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005550-98.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IRANI PASCHOAL 

REQUERIDO: CARGILL AGRICOLA S A, LONTANO TRANSPORTES LTDA 

Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo celebrado entre IRANI PASCHOAL, CARGILL AGRICOLA 

S A e LONTANO TRANSPORTES LTDA, noticiado nos autos em ID. 

n°29959003 e 29959017. Em consequência, julgo extinto o presente 
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processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo 

prevê a quitação mediante depósito na conta do procurador da parte 

Reclamante. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – 

MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011853-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMAR FERREIRA ADORNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Inexistindo informações acerca de bens passíveis de penhora 

da parte executada, mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud 

resultaram frustradas e BacenJud e o decurso de prazo de intimação da 

parte executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à 

penhora resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Além disso, a parte exequente foi intimada para 

apresentar bens penhoráveis em nome da parte Executada, deixando 

transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 25/10/2019. Isso posto, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de crédito em favor 

do exequente, no termos do Enunciado n. 75 e 76 do Fonaje. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VITOR MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010296-89.2016.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: FABRICIO VITOR MACHADO Vistos, A parte autora propôs a 

presente ação e, intimada a se manifestar nos autos, deixou decorrer o 

prazo in albis, conforme Certidão ID. n° 27459816. O processo está 

paralisado dependendo da movimentação de providência da parte 

interessada. Posto isso, com fundamento no art. 485, III, do NCPC, JULGO 

extinto o processo sem julgamento do mérito. Intime-se. Arquive-se. 

Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALDENOURA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000442-88.2019.811.0037 Reclamante: MARIA ALDENOURA DE ARAUJO 

Reclamada: BANCO BRADESCO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

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

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por MARIA 

ALDENOURA DE ARAUJO em desfavor do BANCO BRADESCO S/A (Id. 

20834207). Foi concedida antecipação de tutela, determinando-se a 

exclusão do nome da Reclamante dos órgãos restritivos – Id. 17838478. 

Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 20478670), tendo a parte 

Reclamada apresentado contestação no Id. 20675790. Impugnada a 

contestação no Id. 20834207, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. 

Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de suposta negativação 

indevida, sendo pleiteada a declaração de inexistência de débitos, 

torna-se necessária inversão do ônus da prova em favor da parte 

Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. Preliminar. 

Preliminarmente, a parte Reclamada alega inépcia da inicial, bem como falta 

de condição da ação. Ainda, sustenta que não foi demonstrada pretensão 

resistida por parte da Reclamada. No entanto, não existe obrigação legal 

de se exigir prévia reclamação administrativa como requisito para ajuizar 

ação judicial, pois tal exigência violaria o acesso à justiça e o direito de 

ação, consagrados na constituição federal. Além disso, pelos fatos e 

fundamentos apresentados, juntamente com os documentos acostados, 

entendo suficientes para apreciar e julgar o mérito da ação. Por essas 

razões, afasto as preliminares levantadas. Passo ao exame do Mérito. A 

parte Reclamante argumenta que não possui relação jurídica com a 

empresa Reclamada, sendo que desconhece o débito de R$ 151,01 (cento 

e cinquenta e um reais e um centavos), objeto de negativação pelo Banco 

Bradesco na data de 07/12/2018. Em sua defesa, a parte Reclamada aduz 

ser legítimo o débito cobrado, esclarecendo que é oriundo de encargos 

decorrentes da conta bancária de titularidade da Reclamante, que 

abandonou a conta com débito e com assinatura de serviços na 

modalidade débito em conta. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a 

parte Reclamada apresentou contrato de abertura de conta bancária 

devidamente assinado pela Reclamante (Id. 1900073379), assim como 

extratos que comprovam a assinatura de um jornal com débito em conta 

(Id. 1900073379). Demais disso, foi apresentado extrato da conta no 

corpo da contestação, comprovando a origem dos encargos. A parte 

Reclamante, por sua vez, não apresentou contraprova, isto é, não 

comprovou que efetivamente realizou o cancelamento da conta ou que 

havia cancelado a assinatura dos serviços debitados na conta. Desta 

feita, entendo comprovada a relação jurídica e a legitimidade dos débitos 

cobrados, razão pela qual são improcedentes os pedidos autorais. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pelo afastamento das preliminares alegadas, 

assim como pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, pelo que revogo a 

decisão liminar. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)

-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das baixas 

necessárias. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. Diogo Trindade 

Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 13 de 

abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002785-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERWS ANTONIO ARAUJO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo informações acerca de bens passíveis de penhora da parte 

executada, mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud resultaram 

frustradas e BacenJud e o decurso de prazo de intimação da parte 

executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora 

resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. A parte exequente, intimada para nomear bens à 

penhora, manteve inerte, nos termos da certidão de 14/12/2019. Isso 

posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de crédito em 

favor do exequente do crédito remanescente, no termos do Enunciado n. 

75 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. De São 

José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007540-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1007540-61.2018.811.0037 Reclamante: ADRIEL LUIZ DA SILVA 

Reclamada: TELEFONICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

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

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais proposta por ADRIEL LUIZ 

DA SILVA em desfavor da TELEFONICA BRASIL S/A (Id. 16532745). Foi 

concedida tutela antecipada, determinando-se a exclusão do nome do 

Reclamante dos órgãos restritivos – Id. 16836830. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (Id. 18478573), tendo a parte Reclamada 

apresentado contestação no Id. 19674550. Impugnada a contestação no 

Id. 19721542, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. 

Diante da alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a 

declaração de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do 

ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da 

negativa de fato. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte 

Reclamante pleiteia a declaração da inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais, em razão da negativação indevida. Admite 

a relação jurídica com a empresa de telefonia, porém informa que no 

momento de pagar a fatura de julho/2017 acabou digitando errado o código 

de barras. Relata que procurou a empresa de telefonia para solucionar o 

impasse, porém, mesmo assim teve o nome incluído nos órgãos de 

proteção no dia 25/05/2018, pelo débito de R$ 82,04 (oitenta e dois reais e 

quatro centavos). Em sua defesa, a parte Reclamada apresentou contrato 

e faturas, bem como atribuiu ao Reclamante a culpa exclusiva por ter 

efetuado o pagamento erroneamente, inexistindo responsabilidade da 

empresa. Pois bem. De início, imperioso ressaltar que o suposto 

comprovante de pagamento anexado no Id. 16532753, em verdade, é 

apenas um comprovante de AGENDAMENTO DE PAGAMENTO o que não 

confirma se realmente foi debitado o valor de sua conta, e menos ainda, 

se tal valor teria sido recebido pela Reclamada, ainda que erroneamente. 

Além disso, mesmo que fosse debitado em conta, entendo que a culpa é 

exclusiva do consumidor, inexistindo dever de indenizar, conforme já 

decidiu a jurisprudência: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 

Pagamento de fatura de cartão de crédito que não foi efetivado. Alegação 

de fraude afastada. Comprovado que houve erro de digitação no código 

de barras, com destinação do valor a banco diverso. Impossibilidade de se 

atribuir aos réus a responsabilidade pela inexistência do registro de 

pagamento. Determinada na sentença a restituição do valor ao autor pelo 

banco destinatário. Indenização por dano moral indevida. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Acórdão Apelação 

1013326-05.2017.8.26.0005, Relator(a): Des. Afonso Bráz, data de 

julgamento: 12/12/2018, data de publicação: 12/12/2018, 17ª Câmara de 

Direito Privado) – Grifei. O consumidor deveria, no mínimo, ter procurado 

sua agência bancária para atestar o efetivo desconto em conta e apurar 

para quem foi repassado o valor, informações estas facilmente obtidas, o 

que não foi feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 

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

pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à 

homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do 

art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)

-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 13 de 

abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011404-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUZA COIMBRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo n.: 8011404-56.2016 Visto. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inexistindo informações acerca de bens 

passíveis de penhora da parte executada, mormente porque as 

pesquisas, Renajud e Infojud resultaram frustradas e BacenJud e o 

decurso de prazo de intimação da parte executada para pagamento do 

débito ou nomeação de bens à penhora resultou em inércia da devedora, 

forçoso a extinção do feito sem resolução do mérito. A parte exequente, 

intimada para nomear bens à penhora, manteve inerte, nos termos da 

certidão de 26/11/2019. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente do crédito 

remanescente, no termos do Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011980-49.2016.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 149 de 810



Parte(s) Polo Ativo:

IVESSON PAULINO CORREIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo n.: 8011980-49.2016 Visto. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inexistindo informações acerca de bens 

passíveis de penhora da parte executada, mormente porque as 

pesquisas, Renajud e Infojud resultaram frustradas e BacenJud e o 

decurso de prazo de intimação da parte executada para pagamento do 

débito ou nomeação de bens à penhora resultou em inércia da devedora, 

forçoso a extinção do feito sem resolução do mérito. A parte exequente, 

intimada para nomear bens à penhora, manteve inerte, nos termos da 

certidão de 28/11/2019. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente do crédito 

remanescente, no termos do Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006783-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006783-67.2018.811.0037 Reclamante: ZILDA CORDEIRO DA SILVA 

FERREIRA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por ZILDA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 15739364). Foi concedida tutela 

antecipada para determinar a exclusão do nome da Reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito – Id. 15802963. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 20466968), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20628157. Impugnada a contestação no Id. 20670410, 

vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação 

de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de 

inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Preliminar. A parte Reclamada requereu a extinção do feito diante da 

ausência de extrato emitido pelo SPC/SERASA. No entanto, foi anexado 

extrato emitido junto ao referido órgão (Id. 15739372), pelo que afasto a 

preliminar levantada. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante 

pleiteia a declaração da inexistência de débitos, bem como indenização 

por danos morais, em razão da negativação indevida. Argumenta, que não 

contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo que seu nome foi 

negativado na data de 13/10/2017, pelo débito de R$ 841,45 (oitocentos e 

quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Em sua defesa, a parte 

Reclamada sustenta a legitimidade dos débitos, sendo que apresentou 

contrato, faturas e telas de sistema, alegando serem suficientes para 

comprovar a relação jurídica e a constituição do débito. Pois bem. Da 

análise dos autos, verifico que a assinatura aposta no contrato diverge da 

apresentada na procuração. Ademais, o endereço cadastrado junto à 

empresa de telefonia é diferente do endereço da Reclamante, pois 

comprovado por ela que reside na Av. Belo Horizonte desde 2007 e o 

suposto contrato foi entabulado em 2016. Demais disso, a parte 

Reclamante registrou Boletim de Ocorrências, bem como Reclamação no 

PROCON, o que demonstra sua oposição expressa ao débito cobrado e 

traz indícios de sua boa-fé. Desta feita, entendo não comprovada a 

relação jurídica e a legitimidade dos débitos, diante da fragilidade das 

provas apresentadas e indícios fortes de fraude, caracterizando, 

portanto, falha na prestação dos serviços. Por conseguinte, deve incidir a 

responsabilidade civil objetiva, sendo que, nas hipóteses de negativação 

indevida, é pacífico na jurisprudência que o dano prescinde de prova, pois 

é presumido, isto é, advém do próprio fato (in re ipsa). Nesse sentido: 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por 

danos morais – Negativação indevida – Dano in re ipsa – Dano moral 

configurado - Reparação arbitrada em valor equânime - Manutenção da 

sentença – Recurso improvido. (TJSP - Acórdão Recurso Inominado 

1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. Flávia de Almeida Montingelli 

Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 

25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). (Grifei). Por essas 

razões, o débito objeto de negativação deve ser declarado inexistente, 

sendo a negativação efetuada de forma ilícita. Por conseguinte, latente a 

ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado em atenção aos critérios 

da proporcionalidade-razoabilidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

afastamento da preliminar levantada, assim como pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de 

R$ 841,45 (oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco 

centavos), objeto de negativação em 13/10/2017, DETERMINANDO-SE sua 

exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, pelo que ratifico a 

decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e 

aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento 

nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já 

atualizado. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação 

deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada 

em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 13 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007259-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DOS SANTOS MINGARELLI (EXEQUENTE)

LUIZ CARLOS MINGARELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAINE MAIA DO COUTO SILVESTRINI (EXECUTADO)

JONAS RONIER SILVESTRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007259-08.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS MINGARELLI, 

ISABEL DOS SANTOS MINGARELLI EXECUTADO: JONAS RONIER 
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SILVESTRINI, ADELAINE MAIA DO COUTO SILVESTRINI Vistos, Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial pleiteada por LUIZ CARLOS 

MINGARELLI e ISABEL DOS SANTOS MINGARELLI em face de JONAS 

RONIER SILVESTRINI e ADELAINE MAIA DO COUTO SILVESTRINI. 

Conforme se extrai da petição evento n°22129403, as partes exequentes 

informaram que as partes executadas quitaram o débito discutido nos 

autos diretamente em suas contas bancárias. Dessa forma, pleiteiam a 

restituição dos valores bloqueados nas contas das partes executadas 

bem como a desconstituição da penhora do veículo marca/modelo Honda 

125, PLACA QCM0513, no id. n°1861311. A extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Revogo a penhora do 

veículo marca/modelo Honda, 125, placa QCM 0513, conforme ordem de 

penhora no id. n°1861311. Intime-se as partes executadas JONAS RONIER 

SILVESTRINI e ADELAINE MAIA DO COUTO para que, no prazo de 

05(cinco) dias, indiquem os dados bancários para expedição do alvará 

dos valores bloqueados no id. n°19276586. Após a indicação dos dados 

bancários, expeça-se alvará da proporção penhorada e arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDYR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA XAVIER DE SOUZA OAB - MT23564-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001573-98.2019.811.0037 Reclamante: EDYR MARQUES DA SILVA 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

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

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por EDYR MARQUES DA SILVA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (Id. 18911806). Foi concedida tutela antecipada 

para determinar a exclusão do nome da Reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito – Id. 19382588. Audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 20262156), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20370840. Impugnada a contestação no Id. 20540992, 

vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação 

de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de 

inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Preliminar. A parte Reclamada requereu a extinção do feito diante da 

ausência de extrato emitido pelo SPC/SERASA. No entanto, o documento 

anexado traz informações acerca da negativação, como a data de 

inclusão e o valor do débito, os quais, por ora, entendo suficientes. 

Ademais, é ônus da Reclamada comprovar eventual negativação 

preexistente, já que seria fato extintivo do direito do autor e a empresa 

possui amplo acesso a essas informações. Por essas razões, afasto a 

preliminar levantada. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante 

pleiteia a declaração da inexistência de débitos, bem como indenização 

por danos morais, em razão da negativação indevida. Argumenta, que não 

contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo que seu nome foi 

negativado na data de 23/02/2017, pelo débito de R$ 239,27 (duzentos e 

trinta e nove reais e vinte e sete centavos), conforme extrato Id. 

18911810. Em sua defesa, a parte Reclamada sustenta a legitimidade dos 

débitos, sendo que apresentou apenas telas de sistema, alegando serem 

suficientes para comprovar a relação jurídica e a constituição do débito. 

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada não 

comprovou a relação jurídica, tampouco a legitimidade do débito que foi 

objeto de negativação. Desta feita, entendo caracterizada falha na 

prestação dos serviços, devendo incidir a responsabilidade civil objetiva, 

sendo que, nas hipóteses de negativação indevida, restou sedimentado na 

jurisprudência que o dano prescinde de prova, pois é presumido, isto é, 

advém do próprio fato (in re ipsa). Nesse sentido: Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – 

Negativação indevida – Dano in re ipsa – Dano moral configurado - 

Reparação arbitrada em valor equânime - Manutenção da sentença – 

Recurso improvido. (TJSP - Acórdão Recurso Inominado 

1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. Flávia de Almeida Montingelli 

Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 

25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). (Grifei). Por essas 

razões, o débito objeto de negativação deve ser declarado inexistente, 

sendo a negativação efetuada de forma ilícita. Por conseguinte, latente a 

ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado em atenção aos critérios 

da proporcionalidade-razoabilidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 239,27 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e sete 

centavos), objeto de negativação em 23/02/2017, DETERMINANDO-SE sua 

exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, pelo que ratifico a 

decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e 

aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento 

nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já 

atualizado. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação 

deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada 

em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 13 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 13 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KONZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001066-40.2019.811.0037 Reclamante: CRISTIANO KONZEN Reclamada: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Ordinária c/c. 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por CRISTIANO KONZEN em 

desfavor do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (Id. 18338375). Foi 

concedida antecipação de tutela para determinar que a Reclamada se 

abstenha de efetuar os descontos mensais no valor de R$ 369,42 

(trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), bem 

como se abstenha de realizar a inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos restritivos (Id. 18722396). Audiência de conciliação restou 
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inexitosa (Id. 20701579), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20683954. Impugnada a contestação no Id. 20775807, 

vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está 

suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o 

julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos 

princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de Consumo. O caso 

em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da 

Prova. Diante da alegação de suposta negativação indevida, sendo 

pleiteada a declaração de inexistência de débitos, torna-se necessária 

inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termos do 

art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir 

prova da negativa de fato. Examino o Mérito. A parte Reclamante 

argumenta que contratou crédito consignado junto à Reclamada, 

acreditando que se tratava de empréstimo, porém percebeu depois que 

estava sendo cobrado por débito à título de saque de cartão de crédito 

consignado, modalidade esta que não havia solicitado. Esclarece, que 

foram creditados em sua conta valores à título de saque de cartão de 

crédito consignado: 1°. 07/09/2011 – valor de R$ 1.871,53 (mil oitocentos e 

setenta e um reais e cinquenta e três centavos), com descontos mensais 

de R$ 110,09 (cento e dez reais e nove centavos). 2°. 10/05/2012 – valor 

de R$ 1.134,13 (mil cento e trinta e quatro reais e treze centavos), com 

descontos ao mês de R$ 176,29 (cento e setenta e seis reais e vinte e 

nove centavos). 3°. 22/08/2014 – valor de R$ 1.502,20 (mil quinhentos e 

dois reais e vinte centavos), sendo que continuaram os descontos 

mensais de R$ 176,29 (cento e setenta e seis reais e vinte e nove 

centavos) até julho/2016, passando para R$ 369,42 (trezentos e sessenta 

e nove reais e sessenta e dois centavos) até janeiro/2019. Pondera, que 

até janeiro/2019 havia adimplido com o montante de R$ 21.509,05 (vinte e 

um mil quinhentos e nove reais e cinco centavos), relacionados aos 

referidos débitos, valor este que acredita ser excessivamente oneroso. 

Em sua defesa, a parte Reclamada explica que o débito chegou neste 

valor porque a parte Reclamante pagava apenas o valor mínimo das 

faturas, o que fazia incidir juros e demais encargos. Ademais, juntou 

contrato de adesão ao cartão consignado devidamente assinado pela 

parte Reclamante, bem como comprovantes de transferências bancárias 

para a conta do Reclamante, o qual prova a existência de mais um saque 

no valor de R$ 4.219,19 (quatro mil duzentos e dezenove reais e 

dezenove centavos realizado em 11/07/2016. Pois bem. De início, 

imperioso esclarecer que foi comprovada a relação jurídica entre as 

partes com a juntada do contrato de adesão ao cartão devidamente 

assinado pela parte Reclamante, sendo que apresentava informações 

claras quanto ao tipo de serviço contratado, razão pela qual não vejo 

nulidade na contratação. Por conseguinte, incabível também a alegação de 

que inexistia pactuação de juros no contrato, o que deveria incidir a taxa 

média do mercado nas operações realizadas, pois o contrato era de 

cartão de crédito consignado e não empréstimo. Logo, os juros não eram 

pré-fixados. Ademais, também comprovado a origem dos débitos e 

descontos mensais com a juntada dos comprovantes de transferências 

para a conta bancária de titularidade da parte Reclamante. Portanto, 

qualquer alegação de inexistência de débito ou de relação jurídica fica, de 

plano, afastada. Em verdade, ao que tudo indica, a parte Reclamante 

pretendia obter a nulidade da contratação de cartão de crédito 

consignado, a fim de serem consideradas as operações realizadas como 

empréstimos consignados. Com isso, ante a ausência de previsão 

expressa de juros, buscaria a fixação da taxa média do mercado, 

resultando em valores pagos em excesso. Contudo, conforme 

mencionado, inexiste nulidade na contratação, sendo comprovada a 

contratação do cartão de crédito consignado e a efetiva utilização dos 

créditos que foram disponibilizados em sua conta. Portanto, reitero, são 

legítimos os débitos e a contratação. Ressalto que não foi objeto de 

análise nestes autos a abusividade ou não da taxa de juros praticada, o 

que deverá ser apurado, caso a parte Reclamante queira, por meio de 

ação revisional no juízo cível competente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto 

o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010723-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ALEX SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010723-23.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP EXECUTADO: MANOEL ALEX SOARES Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial. Intimada para dar prosseguimento 

ao feito (id. n°19460636), a parte exequente deixou transcorrer in albis, o 

prazo assinalado. Posto isto, considerando que a parte exequente não 

demonstrou interesse no prosseguimento da execução, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001901-62.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: MARIANA GARCIA Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial. Intimada para indicar endereço atualizado 

da parte executada (id. n°19460636), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da 

execução, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007569-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CELSO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007569-14.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: BRUNO CELSO PEREIRA Vistos, Dispensado o relatório 

na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 
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execução de título extrajudicial. Intimada para indicar endereço atualizado 

da parte executada (id. n°19055086), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da 

execução, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006847-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006847-77.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: DIANA DE ARAUJO Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial. Intimada para indicar endereço atualizado 

da parte executada (id. n°19054686), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da 

execução, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE BOMBANA BROCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000425-86.2018.811.0037 Reclamante: MICHELE BOMBANA BROCK 

Reclamada: CLARO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Breve síntese 

processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c. 

Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por MICHELE BOMBANA BROCK em desfavor de CLARO S/A (Id. 

11449681). Foi concedida tutela antecipada para determinar a exclusão do 

nome da Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito – Id. 11544131. 

Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 14590939), tendo a parte 

Reclamada apresentado contestação no Id. 14487415. Impugnada a 

contestação no Id. 14675421, vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de 

outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, 

com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, 

bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Relação de 

Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de consumo. Portanto, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. 

Diante da alegação de suposta negativação indevida, sendo pleiteada a 

declaração de inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do 

ônus da prova em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da 

negativa de fato. Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte 

Reclamante pleiteia a declaração da inexistência de débitos, bem como 

indenização por danos morais, em razão da negativação indevida. 

Argumenta, que não contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo 

que quando recebeu cobranças, entrou em contato e solicitou o 

cancelamento, conforme protocolos. Relata que, apesar da solicitação de 

cancelamento, a empresa novamente passou a cobrar supostos débitos, 

realizando a negativação de seu nome na data de 23/10/2017, pelo débito 

de R$ 87,45 (oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme 

extrato Id. 11449846. Em sua defesa, a parte Reclamada sustenta a 

legitimidade dos débitos, sendo que apresentou telas de sistema e faturas, 

alegando serem suficientes para comprovar a relação jurídica e a 

constituição do débito. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte 

Reclamada não comprovou a legitimidade do débito que foi objeto de 

negativação, pois a parte Reclamante apresentou protocolos de ligação 

comprovando a solicitação de cancelamento dos serviços. Ora, caberia à 

empresa Reclamada apresentar as gravações telefônicas ou outros 

documentos capazes de confirmar a contratação dos serviços ou, ainda, 

que os protocolos apresentados não corresponderiam ao que foi relatado 

pela consumidora, já que fornecidos pela própria empresa. Desta feita, 

entendo caracterizada falha na prestação dos serviços, devendo incidir a 

responsabilidade civil objetiva, sendo que, nas hipóteses de negativação 

indevida, restou sedimentado na jurisprudência que o dano prescinde de 

prova, pois é presumido, isto é, advém do próprio fato (in re ipsa). Nesse 

sentido: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de 

indenização por danos morais – Negativação indevida – Dano in re ipsa – 

Dano moral configurado - Reparação arbitrada em valor equânime - 

Manutenção da sentença – Recurso improvido. (TJSP - Acórdão Recurso 

Inominado 1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. Flávia de Almeida 

Montingelli Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 

25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). (Grifei). Por essas 

razões, o débito objeto de negativação deve ser declarado inexistente, 

sendo a negativação efetuada de forma ilícita. Por conseguinte, latente a 

ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado em atenção aos critérios 

da proporcionalidade-razoabilidade. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito no valor de R$ 87,45 (oitenta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), objeto de negativação em 23/10/2017, DETERMINANDO-SE sua 

exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, pelo que ratifico a 

decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e 

aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento 

nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já 

atualizado. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação 

deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada 

em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo 

Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste/MT, 10 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010666-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA CASTANHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

8010666-68.2016.811.0037 Exequente: HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

PRIMAVERA LTDA. Executada: MARIA CRISTINA CASTANHO DA SILVA. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 
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Execução de Título Extrajudicial proposto por HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

PRIMAVERA LTDA. em desfavor de MARIA CRISTINA CASTANHO DA 

SILVA, visando o recebimento de nota promissória (Inicial - Id. 3607884). 

Foi realizado bloqueio do valor de R$ 4.651,54 (quatro mil seiscentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) nas contas 

bancárias da parte Executada (Id. 20557539). A decisão Id. 24207978 

indeferiu o pedido da Executada para desbloqueio dos valores, bem como 

deferiu o pedido de execução complementar, determinando que a parte 

Exequente indique bens à penhora no prazo de 30 dias. A parte 

Exequente, no Id. 29582118, apenas requereu a expedição de alvará para 

levantamento dos valores bloqueados, o que presume sua concordância 

com a satisfação integral da execução e desinteresse no prosseguimento 

quanto ao saldo complementar. Portanto, entendo que a obrigação objeto 

da presente execução foi integralmente satisfeita com o efetivo bloqueio 

de valores e pedido de levantamento, nada sendo requerido após 

transcurso do prazo concedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral da obrigação, OPINO pela EXTINÇÃO do 

presente cumprimento de sentença, com fulcro nos arts. 924, II e 925, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte Exequente 

para zerar a conta judicial vinculada ao processo, atentando-se para os 

dados bancários informados no Id. 29582118. Sem custas e honorários 

advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a 

sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000132-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000132-19.2018.811.0037 Exequente: JOSE ANTONIO DA SILVA 

Executada: BANCO BRADESCO S/A PROJETO DE SENTENÇA (Embargos à 

Execução) Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO apresentado por BANCO BRADESCO S/A, o qual alega 

excesso de execução (ID. 22416521). Impugnado os embargos no Id. 

22585818, vieram os autos conclusos. É a síntese necessária. Passo à 

análise das alegações. Excesso de Execução. A parte Executada (ora 

Embargante) sustenta que a parte Exequente utilizou como referência para 

o cálculo da taxa de juros a data do efetivo prejuízo (19/06/2015), em 

dissonância com o que foi determinado na sentença (data do 

arbitramento), fazendo juntar novos cálculos. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifico que a sentença fixou como termo inicial para a incidência 

de juros e correção, a data do arbitramento, isto é, 30/05/2019. Ocorre, 

que a parte Exequente, de fato, utilizou como termo inicial de incidência de 

juros a data do efetivo prejuízo (19/06/2015), em confronto com o que foi 

fixado na sentença. Portanto, merece acolhimento os presentes embargos 

à execução. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I e art. 

920, inciso II, do Código de Processo Civil c/c. art. 53, da Lei n° 9099/1995, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos embargos, para o fim de reconhecer o 

excesso da execução. Reconheço como devido o cálculo realizado pela 

executada, no valor de R$ 3.090,61 (...). Considerando que a executada 

depositou o valor de R$ 4.520,09 a título de garantia do Juízo (id. 

21853492), determino: a) a imediata expedição de alvará em favor do 

exequente, que indicou os dados bancários no id. 22103456, no valor de 

R$ 3.090,61 (...), com acréscimos; b) a expedição de alvará do saldo 

remanescente EM FAVOR DA EXECUTADA, tão logo a mesma indique os 

dados bancários, para cuja providência fixo o prazo de dez dias. Sem 

custas e honorários advocatícios ante o teor dos artigos 54 e 55, da Lei 

9.099/95, submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que 

surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da referida Lei. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Expedidos os alvarás e/ou 

decorridos os prazos, em especial o da executada que tem que indicar os 

dados bancários e, transitada em julgado, cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de abril de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR MARTINS MARQUES (REQUERENTE)

VALDINEIA DA VITORIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CEZAR VICTOR - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000071-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VALDINEIA DA VITORIA 

MARQUES, VALTUIR MARTINS MARQUES REQUERIDO: RONALDO CEZAR 

VICTOR - ME Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. - Preliminares - Da 

ilegitimidade passiva A requerida levanta a preliminar de ilegitimidade 

passiva, ao argumento que a responsabilidade é exclusivamente da 

instituição bancária, sendo apenas intermediadora. O exame da 

legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou, 

independentemente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. Na lição de Rodrigo da Cunha Lima Freire, na 

obra “Condições da Ação”, Coleção Estudos de Direito de Processo Enrico 

Tullio Liebman – vol. 43, Editora RT, pág. 146, " a legitimidade é uma 

atribuição específica para agir concretamente, conferida exclusivamente 

pelo direito objetivo aos titulares da relação de direito material ou 

substancial hipotética (é possível que, ao se examinar o mérito, seja 

declarada a sua inexistência, julgando-se improcedente o pedido do 

autor), podendo, também, por razões diversas, ser conferida a outras 

pessoas que não integram diretamente a relação." Nelton Agnaldo Moraes 

dos Santos, in "A técnica de elaboração da sentença civil", Saraiva, ed. 

1996, pág. 132, transcreve lição de Barbosa Moreira, que assim 

preleciona: "O exame da legitimidade, pois - como o de qualquer das 

'condições da ação' -, tem de ser feito com abstração das possibilidades 

que, no juízo de mérito, vão deparar-se ao julgador: a de proclamar 

existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a re 

in iudicium deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a 

legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in status assertionis, 

ou seja, à vista do que se afirmou." Na hipótese vertente, a parte 

reclamante, apontando a requerida como causadora dos danos, exsurge 

para este a legitimidade para responder os termos da ação indenizatória, 

independentemente do pedido ser julgado procedente ou improcedente. 

Rejeito a preliminar em epígrafe. - Da denunciação à lide da Seguradora 

Arguiu preliminarmente a requerido a necessidade de denunciação à lide 

da CIELO e do Banco Bradesco. Todavia, a inclusão de terceiros no polo 

passivo implica em denunciação da lide por via oblíqua. A intervenção de 

terceiros é vedada em sede de Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 10). 

Sobre a distinção entre litisconsórcio e intervenção de terceiros, assim 

preleciona Ricardo Cunha Cimenti: “A análise das fontes do litisconsórcio 

(arts. 46 e 47 do CPC) indica que a pluralidade de partes caracterizadora 
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do instituto diz respeito aos titulares das relações jurídicas postas em juízo 

naquele processo específico. Os titulares de relações jurídicas diversas, 

ainda que decorrentes daquelas postas em juízo originariamente, são 

terceiros”. (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5ª ed. 

Atualizada, p.116). Mérito Aduz os autores que no dia 05/12/2018 

compraram 01 (um) retrovisor VV FH esquerdo sem desembaçador 

completo, diretamente no estabelecimento da requerida, pagando pelo 

produto o valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), através do 

cartão de débito do Banco Bradesco. Diz que ao efetuar o pagamento foi 

informado pela preposta/atendente de que o pagamento havia sido 

cancelado, e que precisaria repetir a transação, e assim foi feito, todavia, 

minutos após a compra, os autores perceberam que o pagamento se deu 

em duplicidade. Alegam que apesar das inúmeras tentativas de reaver o 

valor pago em duplicidade não obteve êxito junto a empresa requerida, que 

sempre apresentava uma justificativa para o retardo no repasse do valor. 

A requerida sustentou em defesa que “Vale dizer que a transação 

bancária ocorre entre o sistema de cobrança da máquina de cartão CIELO 

e o sistema bancário Bradesco (banco pagador do caso em tela), sem a 

interferência do Réu. Assim, nova tentativa de cobrança foi feita e essa 

segunda tentativa a cobrança foi realizada com sucesso. Os Requerentes 

foram, de fato, cobrados duas vezes pela máquina de cartão CIELO e o 

sistema do Banco Bradesco. O fato foi comunicado por eles ao Requerido. 

Diz ainda que assim que tomou conhecimento do fato, tomou providências 

junto à Cielo e o Banco Bradesco, conforme protocolos, todavia, após os 

autores não mais procurarem a empresa, acreditou que o reembolso 

tivesse ocorrido. É fato incontroverso que o montante de R$480,00 foi 

pago em duplicidade. Verificado o equívoco, cabe à empresa vendedora, 

solicitar o cancelamento da cobrança à operadora do cartão. Todavia, o 

estorno é realizado pela administradora do cartão. A requerida comprova 

no ID 18014926 o depósito do valor de R$490,55 na conta da autora, em 

cumprimento da liminar, portanto, não há que se falar em restituição do 

valor pago em duplicidade. Pleiteia ainda os autores a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, 

tenho que o dano moral não restou configurado. Registra-se que a 

requerida apresenta aos autos, protocolos dos contatos com o Banco 

Bradesco e com a CIELO, cujo documento não foi impugnado pela parte 

autora. Ademais, a requerida demonstra que não recebeu o valor em 

duplicidade. Não obstante a situação relatada pelos autores possa ter 

ocasionado aborrecimentos, a situação por eles vivenciada não tem a 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. LANÇAMENTO DO DÉBITO EM 

DUPLICIDADE NO CARTÃO DO CONSUMIDOR. DIREITO À DEVOLUÇÃO DO 

MONTANTE PAGO, NA FORMA SIMPLES. SITUAÇÃO DE ABORRECIMENTO 

ORDINÁRIO, NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS DE 

MAIOR RELEVÂNCIA. DANO MORAL INOCORRENTE. O autor efetuou 

compras no estabelecimento réu, no valor de R$ 128,63, em 12/04/2014. 

Na ocasião, a primeira tentativa de pagamento por cartão de crédito foi 

negada, razão pela qual foi passado novamente o cartão, o que está 

demonstrado no documento de fl.43. Não obstante, o débito foi lançado 

duas vezes, sendo adimplido em duplicidade. A restituição dos valores é 

devida, mas na forma simples, pela ausência de má-fé, bem como porque 

não postulada a devolução dobrada na inicial. Outrossim, não cabe 

indenização extrapatrimonial quando não demonstrado o alegado prejuízo 

moral. A cobrança indevida se resolve, em princípio, com a restituição do 

valor indevidamente debitado na fatura do cartão do autor. Somente no 

caso de demonstrado constrangimento ou de consequência de maior 

relevância, como a privação de recursos para outros pagamentos, o que 

não foi comprovado, é que se poderia cogitar de danos morais. Situação 

de aborrecimento ordinário, na ausência de violação aos direitos da 

personalidade. Indenização afastada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005274659, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 28/01/2015) (destaquei). Na espécie, os autores não foram 

submetidos a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome 

ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus 

atributos da personalidade. Trata-se de um dissabor que, apesar de 

indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, 

portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena 

de banalização do nobre instituto. Decido pela improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juízo de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1005330-03.2019.8.11.0037 Reclamante: Jéssica Alves de 

Araújo Reclamada: Editora e Distribuidora Educacional S.A. Reclamada: 

UNIC Educacional LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação a quatro 

débitos que totalizam o valor de R$ 3.992,00 (três mil novecentos e 

noventa e dois reais), desconhecendo por completo o débito, pois não 

concluiu a realização da matrícula para o curso de Pedagogia ofertado 

pela parte Requerida, razão pela qual os débitos são indevidos. No 

presente caso, denota-se que a parte requerida compareceu à audiência 

de conciliação que foi realizada em 19.11.2019, contudo apresentou 

contestação fora do prazo legal. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA 

da parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. A parte requerida, em 

sede de contestação, no mérito aduz que houve a contratação do curso e 

que a negativação foi realizada no estrito cumprimento de um dever legal, 

assim, os fatos narrados pela parte requerente não são capazes de 

causar prejuízos e inexiste comprovação de qualquer conduta ilícita ou 

abusiva pela parte requerida. Ao final pugna pela improcedência dos 

pedidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção 

passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte 

requerida NÃO juntou qualquer documento referente a serviços prestados 

que pudessem ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao 

banco de dados de negativação, deixando de trazer qualquer documento 

que comprovem a contratação dos serviços, quais não se revestem de 

imprescindibilidade para a comprovação do alegado. Deste modo, em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa é que resta 

razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de 

consumo é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
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culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no 

valor total de R$ 3.992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais), e 

condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados desde a 

prolação desta sentença. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2.020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003774-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo informações acerca de bens passíveis de penhora da parte 

executada, mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud resultaram 

frustradas e BacenJud e o decurso de prazo de intimação da parte 

executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora 

resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Assim, defiro o pedido da parte Exequente para 

arquivamento do feito, ID. 25684750. Isso posto, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 

9.099/95. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, no 

termos do Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. 

De São José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Provimento n. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SANTOS DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo informações acerca de bens passíveis de penhora da parte 

executada, mormente porque as pesquisas, Renajud e Infojud resultaram 

frustradas e BacenJud e o decurso de prazo de intimação da parte 

executada para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora 

resultou em inércia da devedora, forçoso a extinção do feito sem 

resolução do mérito. Além disso, decorreu o prazo para a parte Exequente 

manifestar-se sobre a determinação constante na decisão de ID 

25414464, para indicação objetiva de bens à penhora, sob pena de 

extinção, conforme verificado na movimentação de 18/12/2019. Isso 

posto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. Expeça-se certidão de crédito em 

favor do exequente, no termos do Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Arquivem-se. De São José do Rio Claro para Primavera do Leste/MT, 14 de 

abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito (Provimento n. 17/2020)

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173769 Nr: 7281-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON SANTANA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu 

WELLINGTON SANTANA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

às penas do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.Passo à dosimetria da 

pena.A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de 

reclusão de quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.Não há 

atenuantes ou agravantes a serem consideradas.Tendo em vista que o 

critério que norteia a exasperação da sanção no crime de roubo é o 

qualitativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que 

editou a sumula 443,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 179759 Nr: 10464-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WELLINGTON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não preenchidos os requisitos para o perdimento do bem 

e não comprovado interesse processual na manutenção de sua 

apreensão, defiro o pedido formulado às fls. 4/7 a fim de restituir a 

Wellington Santana da Silva a motocicleta HONDA CG (descrita à fl. 8 e 

apreendida á fl. 11 da ação penal de código 173769), nos termos do artigo 

91 do Código Penal e 118 do Código de Processo Penal.P.R.I.C.Decorrido o 

prazo recursal, traslade-se cópia do presente para os autos principais 

(Código 173769) e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Primavera do Leste/MT, 18 de março de 2020.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212778 Nr: 5377-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE LOPES BRAGA, LUCAS MARCOLINO, 

ACÁCIO COSTA RIBEIRO, SERGIO HENRIQUE LOPES, ISMAEL DA COSTA 

DOS SANTOS, HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS, FRANCISCO BISPO 

DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Cristina de Moraes 

Mendonça - OAB:OAB-MT 25.598, ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 13994-E, CLADEMIR ROMEU DE 

LIMA - OAB:MT 20072, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Diandra Aparecida Fernandes Figueiredo - 

OAB:OAB-MT 25379-O, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - 

OAB:20088/O, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:9556

 Autos código n. 212778.

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de HEMILIM 

HALHAIANE DE SOUZA, qualificada nos autos, aduzindo, em síntese, que 

a decisão de fls. 1.306/1.307 é omissa porque deixou de analisar o pedido 

para expedição da guia de execução provisória da condenada. Ademais, 

requer a retirada do monitoramento eletrônico alegando que Hemilim faz jus 

a progressão de regime (fls. 1.309/1.310).

Os presentes embargos de declaração são tempestivos, conforme 

certificado à fls. 1311.

É o relatório. Decido.

Verifico que a questão suscitada pela defesa no tocante à análise do 

pedido vinculado a expedição de guia de execução provisória e remessa 

para a comarca de Rondonópolis, local da residência da acusada, já foi 

decidido por ocasião da decisão de fls. 1.235 que deferiu o pedido 

formulado pela defesa às fls. 1.225 justamente sobre essa questão.

Por essa razão, não faria sentido deferir novamente um pedido formulado 

nas razões do recurso de apelação sobre o mesmo fato já analisado 

anteriormente. Desse modo, os embargos de declaração manejados pela 

defesa não merecem acolhimento.

Ademais, consigno que uma das condições para o ingresso imediato da 

acusada no regime semiaberto foi o uso da tornozeleira eletrônica (fls. 

1.194) e eventual alcance dos requisitos exigidos para a progressão de 

regime deve ser analisado pelo juízo da execução.

Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração, 

mantendo inalterada a decisão de fls. 1.306/1.307.

Prossiga-se conforme determinado na decisão retro.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135574 Nr: 7244-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UALAS APARECIDO CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar UALAS 

APARECIDO CORREIA DOS SANTOS devidamente qualificados nos autos, 

às penas do art. 155, § 4º, II e IV, c.c o 14, II, ambos, do Código 

Penal.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para este crime é de 2 

a 8 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

inexistem motivos para exasperação da pena-base, mas diante da 

presença de duas qualificadoras, cuja segunda, considero como 

circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 2 anos e 6 meses 

de reclusão.Diminuo a pena em 6 meses, em decorrência da confissão do 

réu (CP, art. 65, III, d). Assim, perfaz-se o total de 2 anos de reclusão, 

pena esta que torno definitiva.Considerando que o acusado percorreu 

todo o iter criminis para a prática do furto, não conseguindo levar os 

pertence da vítima por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, foi 

impedido pelos policiais militares, diminuo a pena em um terço, em 

decorrência da tentativa (art. 14, II do CP), perfazendo uma pena 

intermediária de 1 ano e 4 meses de reclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166209 Nr: 3269-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO FERRAZ DA COSTA, JOENILSON 

CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:MT/ 11082

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado, 

para devolver imediatamente os autos, haja vista, a proximidade de 

audiência.

Primavera do Leste-MT, 14 de abril de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA CRUZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA CRUZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004452-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS PAPKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

NOVEMBRO de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004452-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS PAPKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

NOVEMBRO de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006302-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA KRISTINY KONZEN BILLIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006510-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SALVADOR DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 15 de MAIO de 

2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006510-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SALVADOR DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 15 de MAIO de 

2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007491-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE KELLY DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 22 de MARÇO 

de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007491-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE KELLY DOS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 22 de MARÇO 

de 2019, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

TAXA JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1002344-67.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: MARCOS ROGÉRIO 

MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 

26.889.571/0001-12 ENDEREÇO: RUA TANGARÁ, N° 550, BAIRRO 

INDUSTRIAL I CIDADE: SORRISO ESTADO: MT CEP: 78890-000 DADOS DO 

PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: SORRISO/MT VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÚMERO ÚNICO DO 

PROCESSO: 1002344-67.2019.811.0040 CÓDIGO: 2688 VALOR DA TAXA 

JUDICIAL: R$ 144,41 FOLHAS DA SENTENÇA: ID 22424047 DATA DO 

TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ ACORDÃO: 08/08/2019 DATA DO 

TRÂNSITO EM JULGADO: 19/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 10/02/2020 DATA DO TRANSCURSO DO 

PRAZO PARA PAGAMENTO: 12/03/2020 DATA DO VENCIMENTO: 

“CONTRA APRESENTAÇÃO” Sorriso/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTAS JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1002344-67.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: MARCOS ROGÉRIO 

MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 

26.889.571/0001-12 ENDEREÇO: RUA TANGARÁ, N° 550, BAIRRO 

INDUSTRIAL I CIDADE: SORRISO ESTADO: MT CEP: 78890-000 DADOS DO 

PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: SORRISO/MT VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÚMERO ÚNICO DO 

PROCESSO: 1002344-67.2019.811.0040 CÓDIGO: 2688 VALOR DAS 

CUSTAS JUDICIAIS: R$ 413,40 FOLHAS DA SENTENÇA: ID 22424047 

DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ ACORDÃO: 08/08/2019 

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 19/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO 

DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 10/02/2020 DATA DO TRANSCURSO 

DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 12/03/2020 DATA DO VENCIMENTO: 

“CONTRA APRESENTAÇÃO” Sorriso/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006809-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Banco Bradesco Cartões S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1006809-56.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 01 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006809-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Banco Bradesco Cartões S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1006809-56.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 01 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 13:10 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 13:10 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003848-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 16 de 

OUTUBRO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003848-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 16 de 

OUTUBRO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

OUTUBRO de 2019, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 
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feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 23 de 

OUTUBRO de 2019, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GOIS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de ABRIL 

de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GOIS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de ABRIL 

de 2019, às 16:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA TEDEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de JUNHO 

de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 44/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

 Considerando a Lei Estadual nº. 5.002, de 13/05/1986, que criou o 

Município de Sorriso e a Lei Municipal nº. 06, de 06/02/1987, que instituiu 

os dias 13 de maio e 29 de junho como feriados municipais, em 

comemoração ao aniversário de Sorriso/MT e ao dia de São Pedro, 

Padroeiro do Município, respectivamente.

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender o expediente no Fórum e nos Cartórios Extrajudiciais 

da Comarca de Sorriso, nos dias 13/05/2020 (quarta-feira) e 29/06/2020 

(segunda-feira).

 Art. 2º - Suspender os prazos processuais que se iniciem ou findem na 

referida data, ficando os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil 

seguinte.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, MM. Juízes da Comarca, Secretarias das Varas, 

Ministério Público, Defensoria Pública, OAB – Subseção de Sorriso, 

Delegacia de Polícia Civil e ao 12º Batalhão de Polícia Militar.

 Sorriso/MT, 13 de abril de 2020.

 Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006776-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que a Contestação foi apresentada tempestivamente aos 

autos, desta forma, intimo a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à Contestação. Sorriso, 13/04/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006705-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. G. F. (REQUERIDO)

D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que nesta data 
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entrei em contato com o responsável pela coleta do material será o 

servidor WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, matrícula nº 12475, o qual 

designou a data de 01/06/2020, às 15:00 horas para a coleta do material 

genético. Impulsiono os autos para intimar as partes, através dos 

advogados constituidos, para que compareçam na data aprazada 

portando os documentos pessoais (RG, CPF e certidão de nascimento do 

infante), devendo ainda, o suposto genitor portar ainda o valor do exame, 

conforme decisão retro. SORRISO, 14 de abril de 2020. DANILA TRINDADE 

JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001147-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILZA IRENE CORREA MANTOVANI (EXECUTADO)

 

1001147-43.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005693-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ALESSANDRO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE SEVERINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

1005693-15.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007049-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDECIR CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para impugnar as 

contestações apresentadas, no prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001815-53.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SCHNEIDER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001815-53.2016.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALMIR SCHNEIDER EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc. Ciente, nesta data, do v. acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação, consoante id. 

30663499. Assim, cumpra-se conforme determinado, devendo a 

embargada apresentar os documentos indicados na exordial, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias. Apresentados referidos documentos, 

DEFIRO pedido de PROVA PERICIAL CONTÁBIL, eis que indispensável 

para o deslinde das controvérsias que permeiam os autos. Para tanto, 

nomeio ALDO NUSS, perito(a) devidamente cadastrado(a) no Banco de 

Peritos do TJMT (qualificação anexa), devendo as partes ser intimadas 

para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito(a) (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do CPC). Apresentados os 

quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar 

proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação da 

especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do CPC). Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins 

do artigo 465, §3º, do CPC. Existindo impugnação, conclusos para 

deliberação. Do contrário, intime-se a parte autora (art. 95, do CPC), a 

recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão, consistindo 

a perícia na análise dos encargos contratuais relativos aos negócios 

jurídicos existentes entre as parte, sem prejuízo de outros pontos a serem 

delineados pelas partes. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 
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intimando-se as partes (art. 474, do CPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do CPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do CPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do CPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do CPC), 

voltando-me conclusos para eventual designação de audiência de 

instrução e julgamento, se necessário for, neste momento obstada, tendo 

em vista o disposto no art. 477, do CPC. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003734-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA SPENASSATTO (REQUERENTE)

KARINA SPENASSATTO (REQUERENTE)

ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI (REQUERENTE)

ELISA SPENASSATTO (REQUERENTE)

GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENOINO SPENASSATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003734-72.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, GIOVANA SPENASSATTO 

SCHEVINSKI, KARINA SPENASSATTO, ELISA SPENASSATTO, JOVELINA 

SPENASSATTO REQUERIDO: GENOINO SPENASSATTO Vistos etc. 

Oficie-se as instituições financeiras indicadas pela inventariante conforme 

requerido em manifestação de id. 29430067, solicitando informações 

acerca de eventuais valores existentes em nome do de cujus, devendo 

ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, intime-se a 

inventariante para comprovar o recolhimento da GIA de apuração do 

imposto ou declaração de isenção relativo ao ITCMD, no prazo de 15 

(quinze) dias. Oportunamente, façam os autos conclusos. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002188-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002188-45.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por ITAÚ SEGUROS S/A em desfavor de 

SERGIO DA SILVA, qualificados no presente feito, aduzindo que por 

contrato de financiamento, concedeu um crédito ao requerido destinado a 

aquisição do veículo alienado fiduciariamente descrito e individualizado na 

inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se inadimplente, deixando de 

honrar as prestações. Em razão disso foi constituída em mora, porém 

continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os 

requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na inicial. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, 

não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser 

deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado 

pela Lei nº 10.931/2004. Nessa senda e, levando-se em conta as razões 

expedidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, bem 

como a incorrência em mora do devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto 

Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, 

mediante termo de compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE o requerido para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei nº 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON LASCH PRATES OAB - RS96406 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000840-94.2017.8.11.0040. Vistos etc. Sem delongas, ante a 

manifestação da exequente (id. 23965566), PROCEDA-SE a baixa da 

penhora realizada sobre os bens móveis. Relativamente a penhora dos 

bens imóveis, INTIME-SE a exequente para que traga aos autos as 

matrículas atualizadas dos bens, bem como proceda a juntada de memória 

de cálculo atualizado, assinalando prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, 

após a juntada da planilha de cálculo do débito, DEFIRO o pedido constante 

no item ‘c’ do petitório de id. 23965566. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002795-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LODI RISSINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002795-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BEATRIZ LODI RISSINI REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de indébito c/c indenizatória por danos 

materiais e morais com pedido de antecipação de tutela proposta por 

BIATRIZ LODI RISSINI em desfavor de BANCO BMG S.A, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na petição 

inicial, que veio instruída com os documentos de id. 13405975 e ss. Em 

decisão inicial foi deferida parcialmente a antecipação de tutela pugnada 

pela autora, id. 16328163. Citado, o requerido apresentou contestação em 

Id. 17384281, juntando ainda documentos em Id. 17384283. Impugnação à 

contestação, id. 24837016. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Preliminarmente, o 

requerido impugna a concessão da assistência judiciária gratuita a autora, 

alegando que esta não se compatibiliza com a condição econômica da 

requerente. In casu, a despeito de tais alegações, o simples fato de estar 

representada por procurador particular não tem o condão de 

descaracterizar a hipossuficiência alegada, consoante entendimento 

pacificado dos Tribunais Superiores. Além disso, a ré não trouxe aos 

autos quaisquer documentos novos capazes de contrapor as alegações 

iniciais, de modo que quando da concessão de tal benesse este Juízo 

analisou detidamente os autos, razão pela qual REJEITO impugnação 

suscitada. Não havendo outras preliminares a serem enfrentadas, estando 

às partes devidamente representadas e, presentes as condições da ação 

e demais pressupostos processuais, DECLARO O FEITO SANEADO nos 

termos do art. 357 do CPC. Prosseguindo, quanto ao ônus probatório, 

impende lembrar que a relação travada entre parte autora e parte ré é 

tipicamente de consumo, sujeita as regras previstas no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII do 

CDC). No mais, DEFIRO a realização da prova pericial grafotécnica, 

conforme requerido pela autora. Para tanto, NOMEIO o grafotécnico 

MÁRCIO ALEXANDRE PRADO MONTEIRO DA SILVA, endereço Rua das 

Ipoméias, 1201, Setor Industrial Norte, Sinop/MT, cadastrado no Banco de 

Peritos do TJMT, conforme ficha em anexo, devendo as partes ser 

intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

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

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC. Após, Intime-se o perito da sua nomeação e dos 

quesitos a serem formulados e, para que, apresente proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta de 

honorários, intime-se o banco-réu para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se. 

Havendo concordância, deposite o requerido o valor dos honorários do 

perito judicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa ter 

regular prosseguimento. Após, INTIME-SE o Perito para dar imediato início 

aos trabalhos periciais. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação, conforme prevê o art. 47, § 1º do 

NCPC. Depositado o laudo em Cartório, INTIMEM-SE as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias, art. 477, § 

1º do NCPC. Oportunamente, façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003270-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003270.82.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante do cumprimento 

voluntário do julgado, nesta oportunidade procedo a assinatura digital do 

alvará de levantamento em favor da parte autora, devendo a Secretaria da 

Vara comunicar o departamento competente do TJMT. Após, ao arquivo. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002184-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DUFFEK CHITTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN JUNIOR LIESBINSKI (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002184-08.2020.8.11.0040. Vistos etc. Trata-se de ação de 

despejo por falta de pagamento c.c. pedido liminar proposta por SUZANE 

DUFFEK CHITTO em desfavor de IVAN JUNIOR LIESBINSKI, alegando, em 

síntese, que firmou com o requerido contrato de locação de imóvel 

residencial, com início em 06/08/2019, onde fora pactuado aluguel mensal 

no patamar de R$ 1.700,00. Afirma que desde o requerido encontra-se 

inadimplente nos meses de março e abril, motivo pelo qual requer o 

pagamento dos valores devidos, pugnando, liminarmente, pelo despejo do 

requerido. Encartou aos autos os documentos de id. 31108594 e 

seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. No tocante ao pedido de despejo, em observância ao expediente 

do Conselho Nacional de Justiça (ofício n. 199 – SG), diante da gravidade 

do cenário atual em decorrência da pandemia que assola este país e, ante 

a ausência de informações quanto as condições financeiras do 

demandado, postergo a análise da liminar para após a realização da 

audiência de conciliação, a qual designo para o dia 01 de Junho de 2020, 

às 08h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e 

INTIME-SE ao comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; 

c/c 344, ambos do CPC, consignando que o prazo da resposta deverá 

obedecer a regra do art. 335, do mesmo codex, ADVERTINDO o requerido 

quanto a possibilidade de concessão da liminar de despejo caso não 

comprove o pagamento da totalidade dos valores devidos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 
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Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002819-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002819.57.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante da sentença de 

extinção proferida nos autos, nesta oportunidade procedo a assinatura 

digital do alvará de levantamento em favor da parte autora, devendo a 

Secretaria da Vara comunicar o departamento competente do TJMT. Após, 

ao arquivo. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001315-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO RIBEIRO (AUTOR(A))

ROGERIO CANHETE RIBEIRO (AUTOR(A))

RAIANE CANHETE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARIEL HENRIQUE RISSINI (REU)

RIEDI AGRO, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA DE 

IMOVEIS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001315-16.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALERIANO RIBEIRO, ROGERIO CANHETE RIBEIRO, RAIANE CANHETE 

RIBEIRO REU: RIEDI AGRO, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA 

E VENDA DE IMOVEIS LTDA., SARIEL HENRIQUE RISSINI Vistos etc. 

Cuida-se de ação ordinária de reparação de dano material, material e moral 

causado por acidente de veículos c/c tutela de urgência proposta por 

VALERIANO RIBEIRO, ROGÉRIO CANHETE RIBEIRO e RAIANE CANHETE 

RIBEIRO em desfavor de RIEDI AGRO ADM PART E COMERC E VENDA, 

(RIEDI TRANSPORTE) e SARIEL HENRIQUE RISSINI, devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 12248278 e ss. Despacho 

inicial, id. 12800258. Citados, os requeridos apresentaram contestação em 

id. 14024596, alegando, preliminarmente, a inépcia da exordial, bem como 

pugnaram pela denunciação à lide ao Município de Sorriso/MT e a 

seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A. No mérito requerem a 

improcedência da demanda. Encartaram aos autos os documentos de id. 

14024615 e ss. Impugnação à contestação, id. 15000829. Deferiu-se a 

citação da denunciada à lide Mapfre Seguros Gerais S/A, id. 17989311. 

Citada, a seguradora apresentou contestação em id. 23171720. Juntou os 

documentos de id. 23171723. Acerca da contestação apresentada por 

Mapfre Seguros Gerais S/A, a parte autora apresentou impugnação em id. 

25635713. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. A princípio, passo a análise das 

preliminares arguidas. DA INÉPCIA DA EXORDIAL Conforme se extrai da 

contestação apresentada em id. 14024596, os requeridos sustentam a 

inépcia da exordial em razão da ausência de quantificação do dano moral 

pleiteado pela parte autora. Sem muitas delongas, a despeito da ausência 

de indicação do valor pleiteado a título de danos morais em sede de 

exordial, verifica-se que tal irregularidade restou sanada em impugnação à 

contestação (id. 25635713 - Pág. 1), oportunidade em que a parte autora 

indicou expressamente o valor que entende devido. Ademais, a 

denunciada Mapfre suscitou em preliminar de contestação a inépcia da 

exordial em razão da ausência de documentos indispensáveis hábeis a 

comprovar os danos alegado. Ora, não é preciso aprofundar-se na 

questão para concluir que tal análise acerca das provas documentais 

carreadas junto a exordial será feita em momento oportuno, qual seja 

quando da cognição exauriente. Além disso, compulsando detidamente os 

autos, constata-se que os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda encontram-se presentes. Por tais motivos acima expostos, 

REJEITO a preliminar aventada pelas rés. DA DENUNCIAÇÃO À LIDE: 

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT Sustentam os requeridos que ante a ausência 

de sinalização no local do acidente a culpa objetiva recai sobre o Município 

de Sorriso/MT, já que detêm a obrigação legal de promover a sinalização 

das vias públicas. Afirmam ainda que o acidente apenas ocorreu em razão 

de tal falha, razão pela qual apontam a integral e objetiva responsabilidade 

da Municipalidade. No ponto, em que pese os argumentos dos 

demandados, ressai de suas alegações que pretendem imputar a culpa 

exclusiva do acidente ao Município de Sorriso/MT, de modo a eximirem sua 

responsabilidade, não configurando hipótese legal prevista no art. 125, II, 

do CPC que trata acerca da denunciação a lide. Assim, revela-se 

inadequada a aplicação de referido instituto no presente caso, consoante 

entendimento dos Tribunais: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO DE 

POMERODE. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FATO A 

TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125 DO CPC. 

RECURSO PROVIDO. Não é cabível a denunciação da lide com fundamento 

no art. 125, II do CPC/2015 se o denunciante objetiva eximir-se da 

responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a 

terceiro. (TJ-SC - AC: 00010609720098240050 Pomerode 

0001060-97.2009.8.24.0050, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de 

Julgamento: 11/09/2018, Primeira Câmara de Direito Público) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO 

MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE QUE A CAUSA DO ACIDENTE FORAM AS 

CONDIÇÕES DA PISTA E ILUMINAÇÃO LOCAL – RECURSO DESPROVIDO. 

Não se tratando de hipótese obrigatória de denunciação à lide, porque 

ausente previsão legal ou contrato prevendo expressamente o dever de 

indenizar, não incide a hipótese prevista no inciso II do art. 125 do NCPC, 

devendo a agravante valer-se de ação autônoma para ressarcimento do 

que entender devido. (TJ-MS - AI: 14135481020178120000 MS 

1413548-10.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data 

de Julgamento: 27/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

28/03/2018) Sendo assim, descabido o pleito de denunciação à lide em 

face da Municipalidade, o que não impede a parte ré em promover ação de 

regresso caso entenda pertinente em eventual condenação nestes autos. 

Não havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre o seguinte: culpa pelo evento danoso; caracterização 

do dano material e moral indenizável, sem prejuízo de outros pontos 

controvertidos a serem sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias, 

a contar da intimação desta decisão. Nos termos do art. 357, III do CPC, o 

ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I e II do mesmo 

diploma legal. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem quanto as provas que pretendem produzir, assinalando que 

o silêncio se entendido como concordância com o julgamento antecipado 

da lide. Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003682-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA AMARAL DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO(A))

CELIO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT11265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003682.81.2016.8.11.0040 Vistos etc. Diante da sentença 
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homologatória da desistência, nesta oportunidade procedo a assinatura 

digital do alvará de levantamento em favor da parte-ré relativamente a 

restituição da importância depositada nos autos para realização da prova 

pericial, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005439-08.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN PIAZZA (EXECUTADO)

LANDER PIAZZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005439.08.2019.8.11.0040 Vistos etc. Conforme acordado 

entre as partes e devidamente homologado por sentença, nesta 

oportunidade procedo a assinatura digital dos alvarás de levantamento em 

favor da exequente, devendo a Secretaria da Vara comunicar o 

departamento competente do TJMT. Após, ao arquivo. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANEL VIANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000642.23.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante da sentença de 

extinção proferida nos autos, nesta oportunidade procedo a assinatura 

digital do alvará de levantamento em favor da parte autora, devendo a 

Secretaria da Vara comunicar o departamento competente do TJMT. Após, 

ao arquivo. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000563-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TRAMONTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000563.44.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante do cumprimento 

voluntário do julgado, nesta oportunidade procedo a assinatura digital do 

alvará de levantamento em favor da parte autora, devendo a Secretaria da 

Vara comunicar o departamento competente do TJMT. Após, ao arquivo. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

CLEITON JULIANO KOLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1000590.27.2018.8.11.0040 Vistos etc. Diante da sentença 

homologatória de acordo proferida nestes autos, nesta oportunidade 

procedo a assinatura digital do alvará de levantamento em favor da 

exequente, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006007-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

NELSO ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT18786-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006007-24.2019.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas e indenização por 

dano moral proposta por ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS e NELSO 

ALBUQUERQUE em desfavor de BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE 

VIAGEM LTDA, devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial de id. 22958812, a qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 22958823 e ss. Despacho inicial, id. 

24521432. Pedido de habilitação dos patronos da parte demandada, id. 

26233713. Citada, a requerida apresentou contestação e reconvenção, id. 

26233740. A sessão de mediação restou infrutífera, id. 26306402. 

Impugnação e contestação à reconvenção, id. 27165178. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. Deflui-se do breve 

relato acima que a requerida além de contestar a ação contra si ajuizada, 

ofertou reconvenção, entretanto, deixou de recolher as custas 
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processuais. Assim, DETERMINO a intimação da mesma para que proceda 

ao recolhimento das custas e taxa devidas, sob pena de indeferimento da 

reconvenção e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002266-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação juntada aos autos pela parte 

requerida é tempestiva. Desta forma, nos termos do Provimento nº 

56/2007-CGJ impulsiono estes autos para proceder a intimação do 

advogado da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação. Sorriso, 04 de setembro de 2017. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003514-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO CARVALHO GOERGEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIFICO e dou fé que a contestação juntada aos autos pela parte 

requerida é tempestiva. Desta forma, nos termos do Provimento nº 

56/2007-CGJ impulsiono estes autos para proceder a intimação do 

advogado da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação. Sorriso, 04 de setembro de 2017. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004492-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAETANO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1004492-51.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 14 de abril de 2020 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004488-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE JOSE MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1004488-82.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003472-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY MORAES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1003472-30.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001147-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, por isso, impulsiono estes autos para proceder a intimação do 

advogado da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação apresentada pelo requerido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000478-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON SANTOS MARTINEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Em contestação, a requerida alegou que o Comprovante de 

Residência da autora está ilegível, o que a inviabiliza a análise para a 

fixação do foro. Contudo, verifico que no documento juntado, por mais 

ilegível que seja, é possível verificar que a parte autora reside na cidade 

de Vera/MT. Dispõe a Súmula STJ 540: "Na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu". Por ser 

faculdade do autor fixar o foro de competência, não pode o órgão julgador 

declarar de ofício a sua incompetência relativa, que somente pode ser 

reconhecida no caso de alegação em preliminar de contestação, conforme 

dispõe o artigo 64 do CPC, “verbis”: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2º Após manifestação da 

parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. 

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. § 4º Salvo decisão judicial em sentido 

contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo 

incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente. No presente caso, a parte requerida suscitou a questão 

acerca da fixação do foro em preliminar de contestação, razão pela qual 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, escolha o foro do seu domicílio, do local do acidente ou 

ainda o da parte ré, conforme súmula STJ 540, c/c arti. 64, § 2º, do CPC. 

Após, voltem-me CONCLUSOS. Cumpra-se. Às providências. (assinatura 

digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000478-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON SANTOS MARTINEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Em contestação, a requerida alegou que o Comprovante de 

Residência da autora está ilegível, o que a inviabiliza a análise para a 

fixação do foro. Contudo, verifico que no documento juntado, por mais 

ilegível que seja, é possível verificar que a parte autora reside na cidade 

de Vera/MT. Dispõe a Súmula STJ 540: "Na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu". Por ser 

faculdade do autor fixar o foro de competência, não pode o órgão julgador 

declarar de ofício a sua incompetência relativa, que somente pode ser 

reconhecida no caso de alegação em preliminar de contestação, conforme 

dispõe o artigo 64 do CPC, “verbis”: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2º Após manifestação da 

parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. 

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. § 4º Salvo decisão judicial em sentido 

contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo 

incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo 

competente. No presente caso, a parte requerida suscitou a questão 

acerca da fixação do foro em preliminar de contestação, razão pela qual 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, escolha o foro do seu domicílio, do local do acidente ou 

ainda o da parte ré, conforme súmula STJ 540, c/c arti. 64, § 2º, do CPC. 

Após, voltem-me CONCLUSOS. Cumpra-se. Às providências. (assinatura 

digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002634-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Após a suscitação da preliminar acerca da necessidade de 

realização de pedido administrativo (falta de interesse processual - 

necessidade/adequação), verifico que a parte autora não juntou 

documento essencial que demonstre o prévio requerimento administrativo 

pelo segurado, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, ou 

a demora injustificada na resposta. Portanto, SUSPENDO o processo por 

45 (quarenta e cinco) dias para que a parte junte documento essencial, 

sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. 1) Transcorrido o 

prazo “in albis”, CONCLUSÃO para prolação de sentença; 2) Havendo 

juntada de documento, tornem-me conclusos para saneamento do feito. 

Intimem-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003772-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO 

PERMANENTE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE PARA QUE ALI FIGURE A 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – 

DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 INDEPENDENTEMENTE DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “O 

STJ consolidou o posicionamento no sentido de que as seguradoras 

integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente 

responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o 

beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível – RAC 19110/2016 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO – j. 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). 3. “Por ocasião 

do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 

543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, 

prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a 

intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a 
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sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2ª 

Turma – AgInt no REsp 1502012/RJ – Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES –  j .  27 /09 /2016,  DJe 13 /10 /2016) . (N .U 

0000727-42.2012.8.11.0038, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017). Ainda: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74.(...) (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019). No mais, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível por meio 

da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, o fato de a parte autora já 

ter pleiteado via administrativa a indenização do seguro DPVAT não a 

impede de ingressar com a ação judicial. Posto isto e não havendo outras 

questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001347-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNER BASTOS SIMAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Após a suscitação da preliminar acerca da necessidade de 

realização de pedido administrativo (falta de interesse processual - 

necessidade/adequação), verifico que a parte autora não juntou 

documento essencial que demonstre o prévio requerimento administrativo 

pelo segurado, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização, ou 

a demora injustificada na resposta. Portanto, SUSPENDO o processo por 

45 (quarenta e cinco) dias para que a parte junte documento essencial, 

sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. 1) Transcorrido o 

prazo “in albis”, CONCLUSÃO para prolação de sentença; 2) Havendo 

juntada de documento, tornem-me conclusos para saneamento do feito. 

Intimem-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000861-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO RODRIGO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação. O autor deixou 

decorrer o prazo para impugnar. É o relatório. Passo a sanear o feito. De 

início, afasto a preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, 

com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode 

ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao 

seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO 

DA LESÃO PERMANENTE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR 

REJEITADA – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE PARA QUE ALI 

FIGURE A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – 

DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA 

MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 INDEPENDENTEMENTE DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “O 

STJ consolidou o posicionamento no sentido de que as seguradoras 

integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente 

responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o 

beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível – RAC 19110/2016 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO – j. 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). 3. “Por ocasião 

do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 

543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, 

prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a 

intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a 

sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2ª 

Turma – AgInt no REsp 1502012/RJ – Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES –  j .  27 /09 /2016,  DJe 13 /10 /2016) . (N .U 

0000727-42.2012.8.11.0038, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017). Ainda: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74.(...) (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019). Por fim, entendo que não assiste razão à parte requerida 

no que tange à preliminar de ausência de laudo do IML. Ora, a 

apresentação de laudo do IML não é requisito para a instrução da inicial, 

sendo certo que a invalidez permanente e as dimensões das lesões serão 

objeto de perícia médica. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 
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invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001957-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, entendo que 

não assiste razão à parte requerida no que tange à preliminar de ausência 

de laudo do IML. Ora, a apresentação de laudo do IML não é requisito para 

a instrução da inicial, sendo certo que a invalidez permanente e as 

dimensões das lesões serão objeto de perícia médica. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003443-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WILLIAN RENGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e ilegitimidade 

passiva, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À 

FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA 

EXTENSÃO DA LESÃO PERMANENTE – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – 

PRELIMINAR REJEITADA – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE 

PARA QUE ALI FIGURE A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO 

– INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973 

INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) “O STJ consolidou o posicionamento no 

sentido de que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro 

DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das 

indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido 

de qualquer uma delas” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 19110/2016 – Rel. 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 23/08/2016, Publicado 

no DJE 29/08/2016). 3. “Por ocasião do julgamento do REsp 1.262.933/RJ 

(DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu 

que, para a aplicação da multa, prevista no art. 475-J do Código de 

Processo Civil, é necessária a intimação do devedor, na pessoa de seu 

advogado, sendo dispensada a sua intimação pessoal, para o pagamento 

voluntário do débito” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1502012/RJ – Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 27/09/2016, DJe 13/10/2016).(N.U 

0000727-42.2012.8.11.0038, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017). Ainda: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74.(...) (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019). Por fim, entendo que não assiste razão à parte requerida 

no que tange à preliminar de ausência de laudo do IML. Ora, a 

apresentação de laudo do IML não é requisito para a instrução da inicial, 
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sendo certo que a invalidez permanente e as dimensões das lesões serão 

objeto de perícia médica. Posto isto e não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há 

invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, 

devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. 

Devido ao grande volume de processos a serem periciados, o respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através 

de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001147-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001147-82.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO TAVARES DE SOUSA REU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc., 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por ANTONIO 

TAVARES DE SOUSA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

11.812,50, referentes à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 19/07/2015. A 

inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 1599762 e seguintes. 

Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para 

inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, 

bem como determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado 

exame de avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de 

conciliação das partes, Id 5890124. Foram apresentadas contestação (Id 

6057787) e impugnação à contestação (Id 9458637). Ao id. este Juízo 

procedeu com o saneamento do feito, designando perito para realização 

da perícia médica na parte autora. A parte requerida apresentou embargos 

de declaração, alegando que a perícia já foi realizada em audiência e que 

não há necessidade da realização de uma nova. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. No que tange a aludida omissão e 

contradição, entendo que assiste razão ao embargante, posto que a 

audiência de conciliação foi realizada e em que pese não tenha sido 

entabulado acordo pelas partes, houve a perícia na parte requerente, já 

tendo sido juntado o laudo no processo. Diante de todo exposto, 

CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, com efeitos 

infringentes, tornando sem efeito a decisão embargada, devendo ser 

considerada a sentença prolatada a seguir: “Inicialmente, verifico que o 

caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória. Antes da análise do mérito, entendo que não assiste razão à 

parte requerida no que tange à preliminar de alteração do polo passivo, 

com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto isso, passo a análise do 

mérito. Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei 

nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pelo demandante, os quais demonstram que a parte autora se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 19/07/2015. No que 

tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é 

certo que também restaram comprovados pela perícia médica realizada, da 

qual se extrai que a parte autora sofreu no membro inferior direito, dano 

anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 50%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Sobre o assunto, eis o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO N. 0008767-42.2017.8.11.0004 APELANTE: SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A APELADO: VERLEINE 

SOUZA VEDANA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO 

LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ 

PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – 

SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS EXIGIDOS – 

VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro 

DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez 

registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à 

legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a 

hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. (N.U 

0008767-42.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 171 de 810



Desse modo, a indenização referente ao Seguro obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 70% x 50%, qual seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes ao dano no membro 

inferior direito, descontando-se eventuais valores recebidos 

administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontando-se eventuais valores recebidos administrativamente. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo.” PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002438-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DURABRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREZ E SILVA OAB - PR78342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

 

Processo  n º  1002438 -15 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

19 DE JUNHO DE 2020, às 10h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 13/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007210-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1007210-21 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 13 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004914-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS KARLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1004914-26 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 13 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001143-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMADEU ASCOLI (REU)

ROQUE JOSE GRAPIGLIA (REU)

JOSE AUGUSTO ASCOLI (REU)

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo n º :  1001143-40 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 13 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1003277-74.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE DEVEDORA, para, no prazo legal, comprovar o 

pagamento do parcelamento do débito em seis (6) parcelas mensais, nos 

termos dos artigos 916 e 922, caput, do NCPC e da decisão de ID nº 

15787537. Sorriso/MT, 13 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004354-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1004354-55.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 13 de abril de 

2020.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004483-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RAFAEL SAUERESSIG EUGENIO (REU)

 

Processo  n º  1004483 -60 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

26 DE JUNHO DE 2020, às 8h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 13/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004483-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RAFAEL SAUERESSIG EUGENIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004483-60.2017.8.11.0040 

AUTOR: EL TACO BAR E RESTAURANTE LTDA RÉU: OSVALDO RAFAEL 

SAUERESSIG EUGENIO VISTOS. 1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, para 

que, no prazo de 15 dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento da inicial, com a consequente 

extinção do feito, na forma do art. 321 do NCPC. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação da parte, voltem conclusos. 3. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001808-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN ADELIRIO TECCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1001808-90 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação à Reconvenção, no 

prazo legal. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004889-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n º :  1004889-47 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001637-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

15:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENE JOSE DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

16:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENE JOSE DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

16:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001634-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RAMOS BERTIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

16:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 
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CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005469-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROGERIO FOCKINK (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT (DEPRECANTE)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004171-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLENI TEREZINHA TEXEIRA BALESTRIN (EXECUTADO)

VALDIR BALESTRIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A 

SE MANIFESTAR - NO PRAZO LEGAL SOBRE A EXCEÇÃO DE PRÉ- 

EXECUTIVIDADE INTERPOSTA PELO EXECUTADO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 11022-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEKL(PLEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Código: 183187

Vistos etc.,

 Visando dar segurança jurídica às partes, especificamente quanto aos 

grãos objeto do arresto, eis que os grãos são de fácil perecimento, 

DETERMINO que os armazéns que foram depositados os grãos de soja 

arrestados promovam a venda destes e depositem o valor em juízo, 

observando-se a cotação da saca de soja no dia da venda.

Conseguinte, INDEFIRO o pedido de adjudicação dos grãos perquirido pelo 

autor, visto que, malgrado os embargos à execução e os embargos de 

terceiro não possuam efeito suspensivo, a conclusão da perícia judicial 

designada no segundo poderá importar na ilegalidade do arresto realizado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 08 de abril de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006935-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BORTOLOTTI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006935-43.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: JEFERSON BORTOLOTTI - ME VISTOS ETC, Trata-se de 

“Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. Intimado para dar prosseguimento no 

feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu inerte (ref. 

22545080). É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder 

Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de 

afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006920-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006920-74.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: AMAZON TELECOMUNICACOES LTDA - ME VISTOS ETC, 

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. Intimado para dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu 

inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário 

não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos 

princípios constitucionais do devido processo legal e celeridade 

processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada não 

promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006934-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006934-58.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

VISTOS ETC, Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO 

REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. 

Intimado para dar prosseguimento no feito sob pena de extinção, o 

exequente permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 

sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006939-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006939-80.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: TOTAL AGRICOLA LTDA - ME VISTOS ETC, Trata-se de 

“Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. Intimado para dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu 

inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário 

não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos 

princípios constitucionais do devido processo legal e celeridade 

processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada não 

promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006937-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006937-13.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: OBJETIVA AGRICOLA LTDA VISTOS ETC, Trata-se de 

“Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. Intimado para dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu 

inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário 

não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos 

princípios constitucionais do devido processo legal e celeridade 

processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada não 

promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006936-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006936-28.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: NUTRIBEM INSUMOS AGRICOLA LTDA - ME VISTOS ETC, 

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. Intimado para dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu 

inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário 

não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos 

princípios constitucionais do devido processo legal e celeridade 

processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada não 

promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006940-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. PERIM REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006940-65.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: W. PERIM REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - ME VISTOS ETC, Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pelo 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO 

DE MT. Intimado para dar prosseguimento no feito sob pena de extinção, o 

exequente permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 

sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 
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abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006938-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRIMAX REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006938-95.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: SORRIMAX REPRESENTACOES LTDA - ME VISTOS ETC, 

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. Intimado para dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu 

inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário 

não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos 

princípios constitucionais do devido processo legal e celeridade 

processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada não 

promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000020-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000020-41.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: ALFEO AUGUSTO TRECENTI - ME VISTOS ETC, Trata-se 

de “Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. Intimado para dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção, o exequente permaneceu 

inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário 

não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos 

princípios constitucionais do devido processo legal e celeridade 

processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada não 

promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006919-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROTECMA CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006919-89.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE 

MT EXECUTADO: AGROTECMA CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA - ME 

VISTOS ETC, Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pelo CONSELHO 

REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT. 

Intimado para dar prosseguimento no feito sob pena de extinção, o 

exequente permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É 

sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual. Portanto, considerando-se que a 

parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, 

abandonando a presente causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007494-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LAGEMANN GOLDANI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CORREA OAB - 971.206.009-82 (REPRESENTANTE)

RENATO DE OLIVEIRA OAB - MT26004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001812-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca da petição 

retro, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000879-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000879-57.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Intimem-se as partes para que se 

manifestem acerca do laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. Após, conclusos. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005011-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DAMS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo n° 1005011-94.2017.8.11.0040 Requerente: Gilmar Dams 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Gilmar 

Dams ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

restabelecimento do auxílio-doença. Alegou ser segurado da Previdência 

Social, bem como, totalmente incapacitado para o trabalho, tendo em vista 

ter sido vítima de acidente automobilístico, ocorrido acerca de 10 (dez) 

anos, e que resultou nas seguintes lesões: tendinopatia e tendinose no 

joelho direito, ruptura crônica do ligamento do joelho direito e lesão na 

cartilagem. Asseverou que lhe foi concedido pelo requerido até 

23/05/2017 o benefício de auxílio-doença, quando, de então, negada sua 

manutenção, ao argumento da não constatação da incapacidade 

laborativa do segurado para retornar ao trabalho. Instruiu a inicial com 

documentos. A decisão id. 10242164 concedeu liminarmente o benefício 

de auxílio-doença em favor do requerente, benefício posteriormente 

prorrogado pela decisão id. 17105750. Em contestação (id. 11073870), o 

requerido arguiu os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento 

da ausência de incapacidade do requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. 

Juntou documentos e formulou quesitos. Réplica id. 11762061. Laudo 

Pericial acostado no id. 18874352. A parte autora manifestou quanto ao 

Laudo Pericial (id. 20145731). O réu quedou-se silente, conforme certidão 

id. 21833082. É o necessário. Decido. O feito encontra-se devidamente 

instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, 

portanto, a necessidade da produção de outras provas, senão daquelas já 

colacionadas aos autos. Entretanto, observo que o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição qüinqüenal como prejudicial de mérito, todavia, ainda 

não apreciada, impondo, de conseqüência, seu exame antes de avançar 

ao mérito ad causam. 1. Da prescrição A preliminar de prescrição 

qüinqüenal das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação não comporta acolhimento. Nesse sentido, dispõe o 

parágrafo único do art. 103 da Lei n° 8.213/91, verbis: “Art. 103. caput (...) 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil.” Neste sentido, é o verbete n° 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Na espécie, o benefício foi cessado em 

23/05/2017 e, de outro lado, a presente demanda foi ajuizada em 

05/10/2017, de forma que não ultrapassado o prazo quinquenal para efeito 

da prescrição de eventuais parcelas pretéritas aos últimos 5 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da ação. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO 

DESPROVIDO. 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de 

trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela 

qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. 2. As 

prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, 

daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as 

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, 

uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 

3o. do Decreto 20.910/32. 3. É firme a orientação desta Corte Superior de 

que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir 

manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, 

estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que 

precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 

Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, DJe 26.3.2014). 4. Uma vez negado formalmente pela 

Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo 

inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do 

pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO 

MARTINS, DJe 30.9.2015. 5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.” 

(STJ - AgRg no REsp: 1327454 ES 2012/0117916-0, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016) Com efeito, afasto 

a prejudicial de mérito. 2. Da gratuidade da justiça A benesse deve ser 

revista. Compulsando atentamente os autos, verifico que, embora o 

requerente qualifique-se como “mecânico”, trata-se, porém, de 

EMPRESÁRIO E SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA, Mecânica Modelo 

Ltda, CNPJ 37.457.801/0001-90, ATIVA desde 03/11/2005, conforme 

consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil 

(http://servicos.receita.fazenda.gov.br) e extratos em anexo, mantendo 

vínculo com a Previdência Social como contribuinte individual, conforme 

guias de recolhimentos (id. 10058175) e extrato do CNIS id. 11073891. 

Destarte, não se trata de parte em estado de miserabilidade e 

impossibilitada de arcar com as custas do processo, conforme aduzido na 

peça de ingresso, mas sim de empresário do seguimento de prestação de 

serviços mecânicos no município de Sorriso-MT. Ademais, cabe ressaltar 

que a presunção da veracidade das alegações expostas pelo postulante 

na declaração de hipossuficiência (id 10058182) é relativa, ou seja, 

podendo ser afastada se houver prova inequívoca que a parte requerente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, o que se 

verifica no caso dos autos, pois, não condiz com a condição do autor 

como empresário, demonstrando indubitavelmente não se tratar de pessoa 

em estado de carência financeira a justificar a manutenção da concessão 

da benesse. Acerca do tema, a doutrina ensina que: "Pode o juiz denegar 

o benefício 'ex officio', independentemente da impugnação da parte 

contrária, se nos autos houver elementos suficientes para demonstrar a 

inexistência da situação de pobreza. Assim como há o interesse público 

em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim de garantir o 

acesso de todos à Justiça, também há interesse público em não admitir 

que quem não seja pobre se utilize indevidamente do privilégio. Não pode o 

juiz, porém, negar a gratuidade sem que haja prova clara nesse sentido. O 

benefício só pode ser denegado de ofício se houver prova inequívoca de 

que o postulante não se ajusta ao perfil de beneficiário da gratuidade. Tal 

prova em contrário pode até mesmo decorrer das próprias afirmações da 

parte que requer o benefício." (cf. Augusto Tavares e Rosa Marcacini, 

Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita, Forense, 

2003, p. 103, apud A. I. 541.797-4/6-00, da 9ª Câmara de Direito Privado 

deste Tribunal de Justiça). Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA - 

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E BASEADA EM EVIDÊNCIA QUE AFASTAM 

A HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COLACIONAOU DECLARAÇÃO DE POBREZA 

- REQUISITO INDISPENSÁVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO QUE AS DESPESAS PESSOAIS QUE IMPOSSIBILITAM 

PAGAMENTO DAS CUSTAS E PROCESSSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a 

sentença que indeferiu a gratuidade da justiça quando não há nos autos 

comprovantes de despesas que demonstrassem que sua renda está 

completamente comprometida com o seu sustento e de sua família, pelo 

contrário, constata-se que o recorrente encontra-se em uma situação 

financeira confortável e que lhe permite arcar com as custas processuais 

sem nenhuma dificuldade, já que é servidor público estadual. 2.

[...]Declaração de hipossuficiência que se reveste de presunção relativa 

de veracidade, podendo ser afastada se houver nos autos prova 

inequívoca a convencer o juiz de que a parte requerente possui condições 

de arcar com as despesas processuais, o que se afigura na espécie. 3. 

Não trouxe o agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento. (AI 13203/2016, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).3.[...]A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento 

(STF-2ª Turma, AI 162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 

12.12.95), notadamente quando existem elementos suficientes a formar a 

convicção do juiz. 4. Recurso desprovido .” (N.U 
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0003131-68.2017.8.11.0013, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) Destarte, INDEFIRO ex officio a 

concessão do benefício da justiça gratuita concedida ao requerente e, 

neste ponto, REVOGO a decisão de id. 10242164. 3. Mérito Com narrado, 

postula o requerente a concessão do benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos 

arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; (...)” In 

casu, a carência mínima legal para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi cumprida pelo segurado, conforme extrato do CNIS 

id. 11073891, tanto é que a própria autarquia já lhe havia concedido o 

benefício de auxílio-doença anteriormente. No tocante à incapacidade 

laborativa do segurado, a prova pericial (id. 18874352) não concluiu pela 

incapacidade total e definitiva da parte autora para o exercício das 

atividades antes exercidas e a lhe garanta a própria subsistência. No 

quadro histórico da perícia médica, esclareceu a senhora perita: “No dia 

19 de abril de 2018, às 10:40 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado 

à Rua Canoas, s/n°, na cidade de Sorriso-MT, realizei perícia médica do Sr. 

Gilmar Dams, com 54 anos de idade, brasileiro, casado, morador na cidade 

de Sorriso-MT. Tem ensino médio completo. Apresenta em sua carteira de 

trabalho o vínculo empregatício por 10 meses como mecânico em 1982 e 

1983, Refere ser proprietário de uma oficina mecânica desde 2003 

(Mecânica Modelo). Recebeu benefício auxílio-doença do INSS de 

fevereiro a maio de 2017. Em recebimento de antecipação de tutela. 

Refere que sofreu um acidente de transito há 07 anos (mas não 

comprova), porém somente comprova patologia em joelho direito em abril 

de 2016. Recebeu indicação de tratamento cirúrgico para reconstrução de 

ligamento cruzado posterior. INDAGADO INFORMA QUE NÃO IRÁ 

REALIZAR A CIRURGIA. Refere que está trabalhando em serviços de 

mecânica leve juntamente com seu filho em sua oficina.” (d.g.n) Ao exame 

físico, apontou a expert: “EXAME FÍSICO O periciando se encontra 

hidratado, eupneico, consciente, orientado, afebril, com fala, visão e 

audição preservados. Auscultas cardíaca e pulmonar normais. 

PA=140X80mmHg. Deambula normalmente. Apresenta-se vigil, com auto 

cuidado preservado, vestes adequadas para o ambiente. Orientado no 

tempo e no espaço. Contactuante e cooperativo, com respostas com 

nexo, ricas em detalhes e coerentes. SEM ALTERAÇÕES COGNITIVAS. 

SEM ALTERAÇÃO DA MEMÓRIA OU DO RACIOCÍNIO. JOELHOS 

SIMÉTRICOS, SEM DEFORMIDADES E SEM COLEÇÕES LÍQUIDAS 

PALPÁVEIS. NÃO APRESENTA HIPOTROFIA MUSCULAR DE COXA 

DIREITA. JOELHO COM DISCRETA DIMINUIÇÃO DA AMPLITUDE DO 

MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EXTERNA PELA DOR REFERIDA. Instabilidade 

articular.Teste de Lachman inverso positivo. MÃOS E UNHAS DAS MÃOS 

SUJAS DE GRAXA. (d.g.n) Apontou ainda a senhora perito a existência de 

exames complementares: Aos quesitos do autor, respondeu a perita 

judicial: 1. O(a) requerente é portador(a) de quais doenças/lesões? 

Resposta - Apresentou em abril de 2016 lesão em ligamento cruzado 

posterior de joelho direito e recebeu indicação de tratamento cirúrgico, 

porém referiu que não irá realizar a cirurgia. Retornou ao trabalho como 

mecânico com restrições, referindo executar serviços leves de mecânica. 

Ao exame físico pericial apresenta instabilidade e dor a alguns movimentos 

do joelho direito. Não apresenta hipotrofia muscular e nem alteração da 

marcha. Apresentou mãos sujas de graxa. (d.g.n) 2) Essas 

doenças/lesões resultam em incapacidade para o trabalho? Resposta- O 

autor apresenta incapacidade parcial e definitiva ao trabalho como 

mecânico. Está trabalhando, executando serviços leves de mecânica em 

sua oficina. (d.g.n) 3) Essa incapacidade é temporária ou definitiva 

(permanente)? Resposta- Está trabalhando, executando serviços leves de 

mecânica em sua oficina. Definitiva porque não quer realizar a cirurgia 

-direito de escolha do autor. (d.g.n) 4) Essa incapacidade é total ou parcial 

para as atividades laborativas que o Autor (a) exerce? Resposta - parcial, 

porque está trabalhando, executando serviços leves de mecânica em sua 

oficina. (...) 6) O(a) requerente já passou ou vai passar por quantas e 

quais cirurgias elou tratamentos'? Ainda está em tratamento? Resposta - 

Não quer realizar cirurgia. (d.g.n) 7) O Autor está com sequelas 

incapacitantes para sua profissão? Resposta- Como não quer realizar a 

cirurgia, ficará com sequelas, mas que com a cirurgia de reconstrução do 

ligamento cruzado posterior do joelho direito, ele teria a chance de não 

apresentar sequelas e nem limitações funcionais. 8) Há redução da 

capacidade laborativa do Autor? Em que grau? Resposta - Como não quer 

realizar a cirurgia, ficará com algumas limitações funcionais, mas que com 

a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado posterior do joelho direito, 

ele teria a chance de não apresentar sequelas e nem limitações 

funcionais. (d.g.n) 9) Diante das doenças/lesões que acometem o autor, 

bem como o perfil sócio cultural e nível de escolaridade do mesmo, é 

possível avaliar se é possível sua reabilitação profissional? Resposta - 

sim,é possível também uma reabilitação profissional, porque além de ser 

proprietário de uma oficina e estar trabalhando como mecânico com 

restrições, o autor tem ensino médio completo. Aos quesitos do INSS, 

respondeu: 1- Qual o nome e a idade atual do autor ?Qual o atual estado 

de saúde do autor ? Resposta- Sr. Gilmar Dams com 54 anos de idade. 

Apresentou em abril de 2016 lesão em ligamento cruzado posterior de 

joelho direito e recebeu indicação de tratamento cirúrgico, porém referiu 

que não irá realizar a cirurgia. Retornou ao trabalho como mecânico com 

restrições, referindo executar serviços leves de mecânica. Ao exame 

físico pericial apresenta instabilidade e dor a alguns movimentos do joelho 

direito. Não apresenta hipotrofi muscular e nem alteração da marcha. 

Apresentou mãos sujas de graxa. (d.g.n) 2- Qual a atividade laborativa 

habitual do autor? A parte autora é empregada ou autônoma? Resposta - 

mecânico. 3- Diga a Sra. perita, se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, de forma leve, moderada ou intensa ? 

Resposta - esforço físico leve a moderado e não contínuo. 4- Diga a Sra. 

Perita se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que esta 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidades das 

mãos, etc. Resposta - sim, mãos sujas de graxa. (d.g.n) 5-Diga Sra. perita 

se o autor está acometido de alguma patologia ? Qual? Causou 

incapacidade? Resposta- Apresentou em abril de 2016 lesão em ligamento 

cruzado posterior de joelho direito e recebeu indicação de tratamento 

cirúrgico, porém referiu que não irá realizar a cirurgia. Retornou ao 

trabalho como mecânico com restrições, referindo executar serviços 

leves de mecânica. Ao exame físico pericial apresenta instabilidade e dor 

a alguns movimentos do joelho direito. Não apresenta hipotrofia muscular e 

nem alteração da marcha. Apresentou mãos sujas de graxa. (d.g.n) 6- 

Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe comprovação por 

exame complementar? Resposta - clinicamente e com exames 

complementares. (...) 9 - Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga 

a Sra. perita se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada(residual)? Resposta - estabilizada. 10- 

Caso a resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o autor 

se encontra em uso de medicação específica para o diagnóstico 

declinado? Resposta - sintomáticos em caso de dor 11- Diga a Sra. perita, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o autor se 

apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que 

anteriormente exercia ? Resposta - O autor apresenta incapacidade 
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parcial (está trabalhando, executando serviços leves de mecânica em sua 

oficina.) e definitiva (definitiva porque não quer realizar a cirurgia-direito 

de escolha do autor) ao trabalho como mecânico. Neste caso, apresenta 

dificuldade de executar plenamente a sua função como mecânico, 

conseguindo realizar serviços leves como mecânico, devido ao fato que 

não irá realizar a cirurgia-opção própria do autor - indicada de 

reconstrução do ligamento do joelho. (d.g.n) 12- Diga a Sra. Perita se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? 

Resposta - Parcial, porque está trabalhando, executando serviços leves 

de mecânica em sua oficina. 13- Caso a resposta ao quesito 12 seja 

afirmativa diga a Sra. perita, se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária ? Resposta - definitiva porque o 

autor não quer fazer a cirurgia indicada - direito de escolha do autor. 14- 

No caso de incapacidade diga a Sra perita se a incapacidade teve origem 

em alguma doença do trabalho, acidente do trabalho ou doença 

profissional, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local do trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora. 

Resposta - não comprova. 15- No caso de incapacidade permanente e 

parcial, diga a sra perita se a incapacidade decorreu de acidente de 

qualquer outra natureza. Caso positivo, diga a Sra perita se, após a 

consolidação das lesões, restaram sequelas que implicaram redução da 

capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. Resposta - 

não comprova. 16- No caso de incapacidade temporária e parcial, e 

temporária total, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa? 

Resposta - O autor apresenta incapacidade parcial (está trabalhando, 

executando serviços leves de mecânica em sua oficina.) e definitiva 

(definitiva porque não quer realizar a cirurgia - direito de escolha do autor) 

ao trabalho como mecânico. Neste caso, apresenta dificuldade de 

executar plenamente a sua função como mecânico, conseguindo realizar 

serviços leves como mecânico, devido ao fato que não irá realizar 

acirurgia -opção própria do autor- indicada de reconstrução do ligamento 

do joelho. 17- No caso de incapacidade permanente e total, ela se 

estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade 

laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? Resposta - é 

possivel também uma reabilitação profissional, porque além de ser 

proprietário de uma oficina e estar trabalhando como mecânico com 

restrições, o autor tem ensino médio completo. Ao término, concluiu a 

médica perita judicial: “CONCLUSÃO O periciando, o Sr. Gilmar Dams, com 

54 anos de idade, é proprietário de uma oficina mecânica desde 2003 

aonde refere que trabalha juntamente com seu filho. Apresentou em abril 

de 2016 lesão em ligamento cruzado posterior de joelho direito e recebeu 

indicação de tratamento cirúrgico, porém referiu que não irá realizar a 

cirurgia. Retornou ao trabalho como mecânico com restrições, referindo 

executar serviços leves de mecânica. Ao exame físico pericial apresenta 

instabilidade e dor a alguns movimentos do joelho direito. Não apresenta 

hipotrofia muscular e nem alteração da marcha. Apresentou mãos sujas 

de graxa. O autor apresenta incapacidade parcial (está trabalhando, 

executando serviços leves de mecânica em sua oficina.) e definitiva 

(definitiva porque não quer realizar a cirurgia-direito de escolha do autor) 

ao trabalho como mecânico. Neste caso, apresenta dificuldade de 

executar plenamente a sua função como mecânico, conseguindo realizar 

serviços leves como mecânico, DEVIDO AO FATO QUE NÃO IRÁ 

REALIZAR A CIRURGIA - OPÇÃO PRÓPRIA DO AUTOR - INDICADA DE 

RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO DO JOELHO.” Como se observa, o 

laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo não concluiu pela 

plena e permanente incapacidade da parte autora para atividades laborais 

como sustentado na peça de ingresso, asseverando, ainda, que a 

incapacidade além de leve, é suscetível de reabilitação. Ademais, a perita 

médica afirmou que o requerente encontra-se trabalhando (quesitos n°s 1, 

2, 4 e 8), bem como, a possibilidade de tratamento cirúrgico da lesão no 

joelho ao autor, contudo, que o segurado se recusa ao tratamento 

indicado para a reconstrução do ligamento do joelho, consoante respostas 

aos quesitos n°s 1, 3, 8, 11 e 16, circunstâncias que afastam totalmente a 

pretensão inaugural. Em arremate, a expert também afirmou que o 

segurado não comprovou existir qualquer sequela decorrente de doença 

do trabalho ou profissional, assim como de acidente do trabalho ou de 

qualquer outra natureza, na forma das respostas aos quesitos n°s 14 e 

15. Desta feita, não comprovado o requisito da incapacidade para 

atividade laborativa que garanta ao autor sua própria subsistência, bem 

como de doença ou acidente do trabalho, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe na espécie. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Por sua vez, faz jus à aposentadoria por invalidez o 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio acidente é devido ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Não há nos 

autos demonstração de incapacidade para o trabalho no período 

compreendido entre o requerimento administrativo, o ajuizamento da ação 

e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o sistema da livre 

persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões 

periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de 

desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” (TRF-3 - AC: 

00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO as decisões id`s. 10242164 

e 17105750. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios em favor do requerido, 

no valor que arbitro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, § 

8º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se. Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 13 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004989-36.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ZELIA OLIVEIRA SILVA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos Etc, Maria Zélia Oliveira Silva ajuizou “Ação 

Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

almejando, em síntese, a concessão de Aposentadoria por Invalidez. 

Contestação à ref. 10831740. Réplica à ref. 11370803. Despacho 

saneador proferido à ref. 11617107. Laudo pericial acostado à ref. 

18349119. A parte autora impugnou o laudo pericial, bem como, requereu 

a realização de audiência instrutória (ref. 19005071). É o relatório. Decido. 

Defiro o pedido formulado pela autora e, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 8 de julho de 2020, às 14h00. O ponto 

controvertido da presente lide cinge-se à comprovação da incapacidade 

laborativa da autora à época do requerimento administrativo do benefício. 
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A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC. Intimem-se as partes e seus respectivos patronos 

para comparecerem à audiência, bem como, para, querendo, 

apresentarem o rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da 

audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, observando o art. 450, do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. Atente-se o patrono da 

autora ao disposto no art. 455, do CPC, que preconiza: “Art. 455. Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 13 de abril de 

2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001721-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001721-37.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, Defiro o pedido do 

autor id. 19350199. Nomeio como perito judicial, Drº Fábio Junior da Silva, 

CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). Designo o dia 27 

de agosto de 2020, às 11h10min para realização da perícia. A parte 

requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. Juntado o Laudo pericial, vistas às 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entenderem de direito, sob pena de preclusão. Após, certifique-se o 

necessário. Torno SEM EFEITO a certidão id. 21010487. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 13 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004217-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA NICOLETTI RONCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004217-73.2017.8.11.0040 

AUTOR: CATARINA NICOLETTI RONCHI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005037-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR FELIZARDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005037-24.2019.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDENIR FELIZARDO REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Intimem-se as partes para especificarem, 

detalhadamente, as provas que ainda desejam produzir nos autos, sob 

pena de indeferimento e julgamento do feito no estado em que se 

encontra. Cumpra-se. SORRISO, 14 de abril de 2020. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001582-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001582-51.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

OSMAR MACHADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos OSMAR MACHADO, devidamente qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de aposentadoria por idade rural em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento 

de aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de segurado 

especial. Juntou documentos com a inicial. Devidamente citada, a 

Autarquia Federal não apresentou contestação nos autos. Designada 

audiência de instrução e julgamento, a Autarquia demandada não 

compareceu, apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, na 

ocasião, foram inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve relato. 

Decido. Trata-se de ação previdenciária proposta por OSMAR MACHADO 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. 

Considerando que mesmo devidamente citada, a Autarquia ré não 

apresentou contestação, DECRETO a sua revelia. No entanto, deixo de 

aplicar seus efeitos eis que o litígio versa sobre direito indisponíveis (art. 

345, inciso II, CPC). A priori, importante consignar que, não se exigem 

documentos robustos para se provar tempo de serviço laborado em 

atividade rural, em decorrência da notória dificuldade de se provar o 

exercício dessa atividade através de documentos. A Lei nº 8.213/91, em 

seu artigo 55, § 3º, exige apenas o início de prova material, corroborado 

por prova testemunhal. Pela regra inserta nos artigos 48, 142 e 143, da Lei 

8.213/91, em se tratando de aposentadoria por idade do trabalhador rural, 

os requisitos cuja observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 

60 anos (homens) e 55 anos (mulheres); b) qualidade de segurado 

especial e c) carência. Pois bem, a cópia da carteira de identidade da 

parte autora demonstra que possui 61 (sessenta e um) anos de idade, 

sendo que possuía 60 (sessenta anos) na data do requerimento 

administrativo. (ID. 18562216). Quanto à qualidade de segurado especial e 

carência, a parte autora deveria comprovar o exercício da atividade rural, 

em regime de economia familiar, no período imediatamente anterior ao 

ajuizamento da ação, ainda que de maneira descontínua. Veja que, a parte 

autora apresenta como início de prova material para caracterizar sua 

qualidade de segurado: a) CTPS indicando vínculos do autor de 

01/09/2001 a 19/10/2007, com o empregador “Nei Francio”, no cargo de 

serviços gerais, e de 11/03/2010 a 29/05/2012, com o empregador “Pedro 

Riva”, no cargo de trabalhador rural; b) Certidão de seu nascimento, onde 

seu genitor é qualificado como agricultor; c) Certidão de seu casamento 

em 25/07/1981, onde o autor é qualificado como agricultor; d) Certidão de 

óbito de Mara Clara Machado, filha do autor, datada de 24/06/1991, onde o 

autor e sua esposa são qualificados como agricultores; e) Certidão de 

nascimento de Eider Paulo Machado, filho do autor, datada de 29/12/1987, 

onde o autor e sua esposa são qualificados como agricultores; f) ITR de 

área rural pertencente ao genitor do autor, referente ao exercício de 1979, 

1980, 1981, 1983,1985, 1987, 1988, 1989; g) Notas fiscais de venda de 

produtos rurais em nome do autor, dos anos de 1991 a 1997; h) Contrato 

de compra de uma área rural pelo autor e sua esposa em 2012, com firma 

reconhecida em 2012; i) Notas fiscais de compra de produtos realizas nos 

anos de 2012 a 2018; j) Carteira de filiação do autor ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Sorriso, k) Recibo de pagamento realizado pelo 

autor ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piratuba em 1983; l) 

Recibo de pagamento realizado pelo autor a Cooperativa de Produção e 

Consumo em 1995; Para completar a prova do trabalho rural, foi coletado 

os depoimentos de Sueli Ivani Pauli Surdi e de Helio Henrique Mertz, bem 

como o depoimento pessoal do autor. Em seu depoimento, o autor ratificou 

todas as informações narradas na petição inicial, no seguinte sentido: 

“Que toda vida trabalhou na roça; que começou em Santa Catarina, junto 

com o pai; que depois em Mato Grosso, onde trabalhou em Fazenda; que 

trabalhou 04 anos em uma Fazenda sem carteira assinada; que trabalhou 

mais 07 anos em outra fazenda, e que o INSS recusou o serviço dessa 
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fazenda porque colocaram como serviços gerais; que fazia de tudo na 

fazenda; que era caseiro, mas ajudava na lavoura direto, ajudava com 

tudo; que veio para o Mato Grosso em setembro de 1997; que quando veio 

pra cá já começou a trabalhar nas fazendas como empregado; que 

trabalhou na fazenda rodeio como empregado; que apesar de estar 

registrado como serviços gerais trabalhava com tudo, plantava, trabalhava 

nos tratores, fazia de tudo; que entrou como caseiro e assinaram sua 

carteira como serviços gerais; que entrou em 2001 e saiu em 2007; que 

depois trabalhou em outra fazenda que também não assinaram sua 

carteira; que depois foi trabalhar para o Sr. Pedro Riva, que ele assinou a 

carteira como rural, que lá trabalhou 02 anos e 03 meses; que depois saiu 

e comprou um sítio, e agora está lá, trabalhando no sítio”. No mesmo 

sentido foi a declaração da testemunha Hélio Henrique Mertz: “Que o autor 

trabalhava e trabalha na área rural; que em 97 trabalhava na fazenda 

rodeio junto com o autor, onde trabalhou até 2000 e o autor ficou mais um 

pouco, continuou trabalhando lá; que depois o autor foi pra outra fazenda; 

que na fazenda rodeio o autor tratava de gado, confinamento e engorda 

de porco; que entrou antes do autor nessa fazenda; que o autor saiu 

dessa fazenda e foi trabalhar com o Nei Franco, na fazenda Jabuticabão; 

que chegou a conhecer essa fazenda, porque o cunhado da testemunha 

também trabalhou lá; que viu seu Osmar trabalhando na fazenda 

Jabuticabão; que Sr. Osmar fazia serviços gerais, de tudo; trabalhava com 

trator, troca de pneu, plantar; que depois foi pra fazenda do Valdenério, 

que chamavam de Careca, trabalhar como rural; que a testemunha 

trabalhou 04 anos na Fazenda Rodeio sem carteira assinada; que depois o 

autor foi trabalhar com Sr. Pedro Riva, em fazenda também, tudo 

agricultura; que hoje ele tem a chácara dele; que foi duas vezes na 

chácara do autor comprar ovo; que o autor cuida da chácara, trabalha na 

chácara; que não trabalha em outra área; que sobrevive da renda da 

chácara; que trabalha ele e a esposa; que faz uns cinco anos pra cima 

que está lá, mais ou menos desde 2012/2013 que o autor foi pra lá; que só 

viu o autor trabalhando na roça”. O testemunho de Sueli Ivani Pauli Surdi 

também apresentou harmonia com os documentos juntados nos autos, 

bem como as demais declarações prestadas: “Que conhece o autor de 

Santa Catarina, Piratuba; que tinha mais ou menos 20 anos quando 

conheceu o autor; que o autor era jovem também; que a sobrevivência da 

família do autor sempre foi lavoura; que nessa época tinham um sítio que 

chamavam de colônia, e plantavam soja, milho, gado, gado de leite; que era 

para sustento, para venda, e para eles se manterem; que ele morava no 

sítio com a família; que era um sítio de um tamanho bom; que não tinham 

empregados; que era a família que trabalhava; que saiu de lá em 1990 de 

Piratuba, e ficou 11 anos no Mato Grosso do Sul; que faz 20 anos que 

está em Sorriso; que encontrou o autor em Sorriso; que quando chegou 

em Sorriso encontrou o autor em uma Fazenda, trabalhando como 

empregado, mas sempre em lavoura; que hoje o autor tem um sítio saindo 

de Sorriso; que lá eles fazem queijo, tem vaca de leite, vendem galinha; 

que é essa a sobrevivência deles; que nunca viu o autor trabalhando na 

cidade, só no sítio”. Verifica-se que muito embora o autor tenha registro 

em sua CTPS no período de 01/09/2001 a 19/10/2007, com o empregador 

“Nei Franco”, no cargo de serviços gerais, restou demonstrado através 

das oitivas colhidas nos autos que tratava-se de uma fazenda aonde o 

autor foi contratado como caseiro, e que lá exercia todo tipo de atividade 

da fazenda, como ajudar na lavoura, trabalhar com o trator, trocar pneu, 

ou seja, realizava tarefas que se referem diretamente à atividade fim da 

fazenda, qual seja, a produção agrícola. Ademais, o fato de manejar o 

maquinário não afasta sua condição de empregado rural, já que o ramo da 

atividade continua sendo rurícola. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PROCESSO CIVIL. ANOTAÇÃO EM 

CTPS. PROVA PLENA. TRATORISTA. ESTABELECIMENTO AGRÍCOLA. 

ATIVIDADE RURAL. PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS SATISFEITOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. I - A aposentadoria por idade, rural e urbana, é 

garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 7º, inciso II, para 

os segurados do regime geral de previdência social (RGPS), nos termos 

da lei e desde que obedecidas as seguintes condições: "II - sessenta e 

cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, 

reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os 

sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal;" II - A questão relativa à comprovação de atividade rural se 

encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que exige início de 

prova material e afasta por completo a prova exclusivamente testemunhal 

(Súmula 149 do STJ). III - Ressalta-se que o início de prova material, 

exigido pelo § 3º do artigo 55 da Lei 8.213/91, não significa que o 

segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por meio de 

documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, pois isto 

importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado 

documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para 

demonstração do labor rural. IV - Admite-se, contudo, a extensão da 

qualificação de lavrador de um cônjuge ao outro e, ainda, que os 

documentos não se refiram precisamente ao período a ser comprovado. 

Nesse sentido, o REsp n. 501.281, 5ª Turma, j. em 28/10/2003, v.u., DJ de 

24/11/2003, p. 354, Rel. Ministra Laurita Vaz. V - Segundo o RESP 

1.354.908, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da 

controvérsia (CPC, art. 543-C), necessária a comprovação do tempo de 

atividade rural no período imediatamente anterior à aquisição da idade. VI- 

Em relação às contribuições previdenciárias, é assente o entendimento de 

serem desnecessárias, sendo suficiente a comprovação do efetivo 

exercício de atividade no meio rural (STJ, REsp 207.425, 5ª Turma, j. em 

21/9/1999, v.u., DJ de 25/10/1999, p. 123, Rel. Ministro Jorge Scartezzini; e 

STJ, RESP n. 502.817, 5ª Turma, j. em 14/10/2003, v.u., DJ de 17/11/2003, 

p. 361, Rel. Ministra Laurita Vaz). VII - No caso dos autos, o requisito 

etário restou preenchido em 20.09.2014. VIII - As anotações na CTPS do 

autor configuram prova plena do exercício da atividade rural, nos períodos 

anotados e início de prova material dos períodos que pretende comprovar. 

IX - A função de tratorista exercida em estabelecimento agrícola tem 

natureza rural. X - Início de prova material acompanhado dos depoimentos 

testemunhais, que revelam o período trabalhado, enseja a comprovação 

do lapso temporal laborado, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. 

XI - Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros, deve 

ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na 

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947. XII - Apelação 

do INSS parc ia lmente prov ida.  (AC 2271498,  Proc . 

0003132-07.2014.4.03.6127, 8ª. Turma, Rel. Des. Fed. David Dantas, 

e-DJF3 22.01.2018). No caso dos autos, há provas seguras de que ao 

autor trabalhou na condição de segurado especial na maior parte de sua 

vida, e como trabalhador rural empregado em parcela menor, sendo 

possível, no caso concreto, reconhecer a condição do autor de segurado 

especial em regime de economia familiar. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR OU TRABALHADOR "BOIA-FRIA". REQUISITOS 

LEGAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. 

EMPREGADO ASSALARIADO. 1. O trabalhador rural que implemente a 

idade mínima (sessenta anos para o homem e de cinquenta e cinco anos 

para a mulher) e comprove o exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, por tempo igual ao número de meses correspondentes 

à carência exigida para o benefício, faz jus à concessão do benefício da 

aposentadoria rural por idade (artigos 11, VII, 48, § 1º, e 142, da Lei n. 

8.213/91). 2. A análise de vários elementos (localização e extensão do 

imóvel, tipo de cultura explorada, quantidade de produção comercializada, 

número de membros familiares a laborar na atividade rural, utilização ou 

não de maquinário agrícola e de mão de obra de terceiros de forma não 

eventual, exercício de atividades urbanas concomitantes e sua 

importância na renda familiar), é que permitirá um juízo de valor acerca da 

condição de segurado especial. As circunstâncias de cada caso concreto 

é que vão determinar se o segurado se enquadra ou não na definição do 

inc. VII do art. 11 da Lei n. 8.213/91. 3. Ao trabalhador que exerceu 

atividade assalariada como empregado, com registro na CTPS, na quase 

totalidade do período de carência, não é possível reconhecer a condição 

de segurado especial em regime de economia familiar. Precedentes. 4. 

Extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo possibilidade 

de exame da aposentadoria por idade híbrida porque ainda não 

implemenado o respectivo requisito etário. (TRF-4 - AC: 

50180400520194049999 5018040-05.2019.4.04.9999, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) REVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. EMPREGADO RURAL. REQUISITOS 

LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CONSTANTES EM CNIS E CTPS 

TEM VALOR PROBATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

TUTELA ESPECÍFICA. 1. Procede o pedido de aposentadoria rural por idade 

quando atendidos os requisitos previstos nos artigos 11, VII, 48, § 1º, e 

142, da Lei nº 8.213/1991. 2. A lei previdenciária assegurou também ao 

empregado rural o direito à aposentadoria rural por idade, exigindo-lhe 

para tanto que comprove a atividade rural no período de carência exigido, 
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ainda que de forma descontínua, mediante início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. 3. As alegações de que a parte 

autora não se enquadraria como segurado especial não merece 

prosperar. Importa frisar que a lei previdenciária assegurou também ao 

empregado rural o direito à aposentadoria rural por idade, exigindo-lhe 

para tanto que comprove a atividade rural no período de carência exigido. 

4. As anotações constantes na CTPS gozam de presunção juris tantum de 

veracidade (Súmula 12 do TST, Decreto 3.048/99, art. 19), presumindo-se 

que a relação jurídica entre empregado e empregador ali registrada é 

válida e perfeita, exceto quando haja indício de fraude, o que não é o 

caso. Desta feita, nem mesmo a falta de recolhimento das contribuições 

previdenciárias obsta o reconhecimento do tempo de serviço assim 

comprovado, pois estas são de responsabilidade do empregador, 

conforme art. 30, I, a e b, da Lei nº 8.212/91. 5. Ainda que não se verifique 

no CNIS o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a 

vínculos constantes da CTPS, o art. 32 do Decreto 3.048/99 autoriza que 

estes sejam considerados como período contributivo. 6. Reconhecido o 

direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do 

benefício, nos termos do art. 497 do CPC. (TRF-4 - APL: 

50106646520194049999 5010664-65.2019.4.04.9999, Relator: LUIZ 

FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) Portanto, não obstante a vasta 

documentação acostada aos autos, a prova material foi também 

corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, de forma que todo o 

conjunto probatório demonstra que a parte autora exerceu, juntamente 

com sua esposa, por muitos anos atividade rurícola, portanto, cumprida a 

carência exigida pelo art. 55, § 2º c/c art. 142 ambos da Lei nº 8.213/91, 

razões que justificam o deferimento do pedido. Por fim, quanto ao termo 

inicial de concessão do benefício, este deve ser concedido a partir do 

requerimento administrativo. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e CONDENO o INSS a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade rural a parte autora, com renda inicial equivalente 

a um salário mínimo, a partir do requerimento administrativo, ou seja, 

13/11/2018. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em 

julgado da presente decisão, observando a prescrição quinquenal, as 

parcelas atrasadas, devidas desde o indeferimento administrativo até a 

data de implantação do benefício, corrigidas monetariamente até a data do 

efetivo pagamento pelo índice adotado pelo manual de cálculo do Conselho 

da Justiça Federal, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. 

ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em favor da parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por 

idade rural com renda mensal de um salário mínimo, uma vez que presente 

a verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o 

periculum in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Diante do 

princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas 

(Súmula 111 do STJ) até a implantação do benefício, nos termos do art. 85, 

§ 2º do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: 

OSMAR MACHADO CPF: 345.875.279-04 RG: 11/R-742.561 (SSI/SC) Data 

de Nascimento: 16/07/1958 Nome da mãe: ANGELINA MACHADO 

Endereço do segurado: Chácara Santa Catarina, próximo ao Rio Teles 

Pires, Sorriso/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por idade rural 

Renda mensal: um salário mínimo Data do início do Benefício – DIB: 

13/11/2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002222-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ OBREGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002222-20.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUAREZ OBREGAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Processo nº 1002222-20.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, Compulsando 

detidamente os autos, observo que, embora a demanda seja endereçada a 

este juízo, o autor mencionou o seu endereço como sendo na comarca de 

Nova Ubiratã – MT, bem como, os documentos revelam a sua residência 

naquela localidade, evidenciando, portanto, manobra processual para 

alterar a competência de julgamento da causa. Com efeito, o art. 109, 

parágrafo 3º da Constituição Federal, ao criar a competência delgada da 

justiça Estadual para o julgamento de causas ajuizadas contra o INSS, 

estabelece de forma cristalina que a demanda deve ser ajuizada "na 

comarca do domicílio do segurado" quando ela não for sede de vara 

federal. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do art. 109, § 3º, da CF, sendo parte autora 

segurada domiciliada em município que não seja sede de vara federal, ela 

tem a opção de ajuizar a ação previdenciária perante o juízo estadual que 

tenha jurisdição sobre o seu domicílio.” (TRF-4 - AG: 

50346567920194040000 5034656-79.2019.4.04.0000, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLINAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPOSITURA PERANTE JUÍZO 

ESTADUAL DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. ARTIGO 109, § 3º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O segurado domiciliado em município que não 

seja sede de Vara Federal tem a opção de ajuizar a ação previdenciária 

perante o Juízo Estadual com jurisdição sobre o seu domicílio, a teor do 

artigo 109, § 3º, da Constituição Federal.” (TRF-4 - MS: 

50342193820194040000 5034219-38.2019.4.04.0000, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) Deste modo, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

jurisdicional para processar a presente demanda em favor do Juízo do 

domicílio do autor. Remetam-se estes autos ao Juízo da comarca de Nova 

Ubiratã-MT, fazendo constar nossas sinceras homenagens. Após, 

promova-se a baixa na distribuição e demais anotações necessárias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 13 de abril de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005493-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

EUZEBIO NICARETTA OAB - MT20848/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006677-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da petição de 

IDs. 31116960 e seguintes, devendo se manifestar no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005095-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

Processo n° 1005095-61.2018.8.11.0040 Embargante: Águas de Sorriso 

S.A. Embargado: Município de Sorriso/MT VISTOS ETC, Em tempo, chamo o 

feito à ordem. Compulsando atentamente os autos, observo que a 

embargante não indicou o devido valor à causa, na forma art. 292 do 

Código de Processo Civil, assim como recolheu as custas iniciais do 

processo, impondo, de consequência, emenda à inicial, na forma do art. 

321 do mesmo Codex. Ante o exposto, intime-se a embargante na pessoa 

de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a 

inicial e indicar o valor à causa, bem como, em igual prazo, comprovAR o 

recolhimento DAS custas PROCESSUAIS, sob pena de extinção. Feito 

isso, certifique-se o necessário e, empós, conclusos para ulterior 

deliberação. Cumpra-se. Sorriso-MT, 8 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001097-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AMANCIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005676-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DAMACENA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº. 1005676-13.2017.8.11.0040 Requerente: 

Jean Damacena Santos Requerido: Estado de Mato Grosso VISTOS ETC, 

Jean Damacena Santos, membro do Corpo de Bombeiro militar 

devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação Cominatória 

em face do Estado de Mato Grosso almejando a condenação do ente 

demandado à concessão de sua promoção em ressarcimento por 

preterição, à patente de Cabo BM a partir de 02 de julho de 2014, quanto 

completou o interstício exigido por lei, com todos os efeitos retroativos. 

Para tanto, alegou ter ingressado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso em 06 de agosto de 2004 e, na data de 02 de dezembro 

de 2015 foi promovido a Cabo BM, não obstante já tivesse completado o 

interstício necessário desde 02 de julho de 2014. Esclarece, contudo, que 

a Comissão de Promoção não incluiu seu nome no quadro de acesso, pelo 

simples fato do requerente estar respondendo, à época, a processo 

criminal pelo crime de praticar violência contra superior (artigo 157 do 

CPM). Relatou que referido processo (Código nº 359300, 11ª Vara Criminal 

Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá) foi arquivado com 

a extinção da sua punibilidade após o cumprimento integral dos termos da 

transação, conforme demonstra o espelho do andamento da referida ação 

penal, desta forma, sustenta que o indeferimento da sua promoção à 

época em que tramitava a ação penal violou o princípio constitucional da 

presunção de inocência, razão porque, faz jus à promoção retroativa nos 

termos postulados na inicial. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação o Estado de Mato Grosso pediu a improcedência dos pedidos 

do autor, ao argumento de que ele não preenchia, à época mencionada na 

inicial, um dos requisitos legais para a sua promoção previsto no art. 21, 

inciso III, da Lei n° 10.076/2014 e art. 49, inciso II, do Decreto n° 2.268 de 

10/04/2014, qual seja, “ser considerado possuidor de conceito moral”. 

Asseverou que nos termos da legislação pertinente, o conceito moral é “o 

conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, 

honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no 

desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir 

respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e 

subordinados”, elementos esses aferidos pela Corregedoria Militar 

mediante relatório e pelas comissões de promoção, que levarão em conta 

o fato do militar estar respondendo a processo criminal ou ter sido 

denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes contra a 

hierarquia e a disciplina (art. 51, do Decreto n° 2.268 de 10/04/2014). Em 

réplica o autor insistiu na tese de que o ato combatido violou o princípio da 

não culpabilidade e, em seguida, pleiteou o julgamento antecipado da lide. É 

o necessário. Decido. A pretensão do autor não prospera. Ao contrário do 

que alega o autor, sua exclusão do quadro de acesso para a promoção à 

patente de Cabo BM foi embasada em dispositivo legal e regulamentar, 

sem que se possa cogitar de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

A Lei nº 10.076/2014, ao dispor sobre os critérios e as condições que 

asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, estabeleceu no art. 21 os seguintes requisitos 

objetivos para a consumação do ato, dentre outros: “Art. 21. Constituem 

requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no 

posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”; III - 

ser considerado possuidor de conceito moral” E, nos termos do § 1º do 

referido dispositivo, “para concorrer à promoção pelo critério de 

antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos 

incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo”. Ou seja, um dos 

pressupostos objetivos para o deferimento da promoção, por antiguidade, 

é a obtenção do conceito moral do militar. Este conceito moral, por sua 

vez, é, na forma do art. 51, do Decreto nº 2.268 de 10/04/2014, “o 

conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, 

honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no 

desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir 

respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e 

subordinados”. Os §§ 1º, 2º e 3º, deste mesmo dispositivo regulamentar, 

por sua vez, assim dispõem, verbis: “Art. 51... § 1º Para efeito de 

avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes 

aspectos: I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de 

crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, 

o pundonor militar e o decoro da classe; II – certidões de antecedentes 

criminais; III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza 

grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor 

social; e IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que 

tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e 

comprometedora. § 2º O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e 

leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados. § 3º 

Para análise do conceito moral as comissões de promoção o analisarão o 

militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar 

respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio 

lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, 

violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou 

contra a hierarquia e a disciplina”. No caso do autor, parece bem claro 

que, no momento em que completou o interstício temporal para sua 

promoção, não era possuidor de conceito moral na medida em que 

respondia à ação penal pela prática de crime CONTRA A HIERARQUIA E A 

DISCIPLINA consistente em “violência contra superior”, previsto no artigo 

157 do CPM, do qual, é bom registrar, NÃO FOI ABSOLVIDO, mas apenas 

teve a punibilidade extinta após o cumprimento de todos os termos da 

transação penal. Não há que se falar, portanto, em afronta ao postulado 

constitucional da presunção de inocência o fato de haver sido excluído, 

durante o trâmite da ação penal, do quadro de promoção por antiguidade. 

Neste sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – 

POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO 

QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL – 

RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, 

além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor 

deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de 

Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não 

poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude 

de responder  a  processo c r im ina l . ”  (TJMT –  N. U 

0048692-70.2013.8.11.0041 – Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves – 2ª 

Câmara de Direito Público e Coletivo – j. 19/11/2019 – DJE 05/12/2019). 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. NÃO 
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INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÕES. DENUNCIADO EM 

PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. É firme a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, estando os 

respectivos militares respondendo a processo penal, ainda que não tenha 

havido a condenação, restam impossibilitados de participar da lista de 

acesso a promoções, fato que não viola a garantia constitucional da 

presunção de inocência. Recurso desprovido”. (STJ – RMS nº 23.811/PA 

– Rel. Min. Felix Fischer – 5ª T. – DJe 02/06/08). “(...) A exclusão de militar 

do Quadro de Acesso às Promoções em face de indiciamento em Inquérito 

Policial Militar não configura violação ao princípio da presunção de 

inocência, insculpido no art. 5º, LIV da Constituição Federal. Precedentes 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, a 

referida exclusão não resulta de um processo administrativo destinado a 

examinar qualquer ato faltoso, mas apenas à análise de elementos 

objetivos, previstos na legislação, que determinam a inclusão ou exclusão 

do oficial na lista para a promoção, motivo pelo qual prescinde de 

contraditório e ampla defesa. (...) Ordem denegada”. (STJ – MS nº 

8.329/DF – Rel. Min. Gilson Dipp – 3ª Seção – DJ 09/12/03 – p. 206). 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL 

MILITAR. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SARGENTO. LEGALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. 

Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. 2. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

jurisprudência no sentido de que não há ofensa ao princípio da presunção 

de inocência quando o militar, mesmo antes do trânsito em julgado da Ação 

Penal à qual responde, é impedido de ascender na carreira militar. (...)” 

(STJ – RMS nº 53.708-MS – Rel. Min. Herman Benjamin – 2ª T. – j. 

19/09/2017). Ante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por corolário, extinGo o feito com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

08 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003348-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA FREITAG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000436-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MONTAGNANI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004994-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA SILVA CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR as partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações 

finais, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003625-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLICEU JACOBS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005900-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANILTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006607-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008754-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA ESTANISLAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006593-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MICHALSKI DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 
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apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006434-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB VOLKWEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001178-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL AVELINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006372-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SPORT NAUTICA - COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006372-49.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SPORT NAUTICA - COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - 

ME EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC, Trata-se de 

“Execução Fiscal” ajuizada pelo Município de Sorriso, nos termos da lei 

6.830/1980. O exequente pleiteou a extinção da execução ante o 

cancelamento administrativo da CDA que deu origem à demanda. É o 

necessário. Decido. Considerando a manifestação do exequente 

informando que a dívida foi cancelada, a extinção do feito executivo é 

medida que se impõe na espécie. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso III e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado. Certifique-se o trânsito 

em julgado e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008319-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008319-70.2019.8.11.0040. 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT VISTOS ETC, BANCO BRADESCO S/A opõe Embargos à 

Execução Fiscal em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, almejando a extinção 

do feito executivo nº 1006030-67.2019.8.11.0040. Requer liminarmente a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos, obstando o 

prosseguimento da execução principal, ao argumento de que se 

encontram preenchidos os requisitos da tutela provisória e garantia do 

juízo. Com a inicial acostou documentos. Decido. De início, certifique-se a 

secretaria a tempestividade dos presentes embargos. Se tempestivos, 

RECEBO os embargos à execução sem efeito suspensivo, conforme 

dispõe artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 919. Os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.” No caso dos autos, verifico que o embargante 

garantiu o juízo depositando nos autos o valor de R$ 70.111,07 (setenta 

mil cento e onze reais e sete centavos) e pugnou pela concessão do 

efeito suspensivo aos embargos ao argumento de que estariam presentes 

os requisitos da tutela provisória (art. 294 e ss. do CPC). O artigo 1° da Lei 

n. 6.830/80 determina que à Execução Fiscal será regida subsidiariamente 

pelas regras do Código de Processo Civil. Todavia, não constato o perigo 

de dano ou o risco ao resulta útil do processo conforme exige o artigo 300 

do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência, pois, 

ocorrendo a garantia do juízo, não há o que se falar em atos 

expropriatórios e lesão ao patrimônio do embargante enquanto se 

processa a ação executiva. Acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– Embargos à execução fiscal – Atribuição de efeito suspensivo – Não 

ocorrência dos requisitos necessários à excepcional medida – Ausência 

de garantia idônea e dos requisitos para a concessão de tutela provisória 

– Necessidade, ademais, de garantia do Juízo. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução 

fiscal, se ausentes tanto o fundamento relevante e o risco de grave ano, 

ou de incerta reparação, como a garantia idônea à execução fiscal. 2. É 

viável a decisão que determina prestação de garantia para recebimento 

dos embargos à execução fiscal. (TJ-SP 22412933920178260000 SP 

2241293-39.2017.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de 

Julgamento: 23/01/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

23/01/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA 

JUDICIAL INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO 

RELEVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O § 1º do 

artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito 

suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela 

provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni 

iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum 

in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou 

caução suficiente.II - O simples oferecimento de caução, pelos 

embargantes, não impõe automaticamente a suspensão da Execução em 

curso, sendo esta a própria regra do artigo 919 do Código de Processo 

Civil, que em seu caput dispõe que os Embargos não dispõem de efeito 

suspensivo.(...) (TJMT - N.U 1002824-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no 

DJE 13/05/2019) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos 

presentes embargos. Promova-se a associação ao feito principal. Após, 

certifique-se o necessário, e retornem os autos conclusos para ulterior 

deliberação. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008666-06.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO-MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008666-06.2019.8.11.0040. 

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S/A EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

SORRISO-MT VISTOS ETC, ITAÚ UNIBANCO S/A opõe Embargos à 

Execução Fiscal em face do MUNICÍPIO DE SORRISO, almejando a extinção 

do feito executivo nº 1006031-52.2019.8.11.0040. Requer liminarmente a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos, obstando o 

prosseguimento da execução principal, ao argumento de que se 

encontram preenchidos os requisitos da tutela provisória e garantia do 

juízo. Com a inicial acostou documentos. Decido. De início, certifique-se a 

secretaria a tempestividade dos presentes embargos. Se tempestivos, 

RECEBO os embargos à execução sem efeito suspensivo, conforme 

dispõe artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 919. Os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes.” No caso dos autos, verifico que o embargante 

garantiu o juízo depositando nos autos o valor de R $100.555,93 (cem mil 

quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) e pugnou 

pela concessão do efeito suspensivo aos embargos ao argumento de que 

estariam presentes os requisitos da tutela provisória (art. 294 e ss. do 

CPC). O artigo 1° da Lei n. 6.830/80 determina que à Execução Fiscal será 

regida subsidiariamente pelas regras do Código de Processo Civil. 

Todavia, não constato o perigo de dano ou o risco ao resulta útil do 

processo conforme exige o artigo 300 do Código de Processo Civil para o 

deferimento da tutela de urgência, pois, ocorrendo a garantia do juízo, não 

há o que se falar em atos expropriatórios e lesão ao patrimônio do 

embargante enquanto se processa a ação executiva. Acerca do tema: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Atribuição 

de efeito suspensivo – Não ocorrência dos requisitos necessários à 

excepcional medida – Ausência de garantia idônea e dos requisitos para a 

concessão de tutela provisória – Necessidade, ademais, de garantia do 

Juízo. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a atribuição de efeito 

suspensivo a embargos à execução fiscal, se ausentes tanto o 

fundamento relevante e o risco de grave ano, ou de incerta reparação, 

como a garantia idônea à execução fiscal. 2. É viável a decisão que 

determina prestação de garantia para recebimento dos embargos à 

e x e c u ç ã o  f i s c a l .  ( T J - S P  2 2 4 1 2 9 3 3 9 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2241293-39.2017.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de 

Julgamento: 23/01/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

23/01/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA 

JUDICIAL INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO 

RELEVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O § 1º do 

artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito 

suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela 

provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni 

iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum 

in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou 

caução suficiente.II - O simples oferecimento de caução, pelos 

embargantes, não impõe automaticamente a suspensão da Execução em 

curso, sendo esta a própria regra do artigo 919 do Código de Processo 

Civil, que em seu caput dispõe que os Embargos não dispõem de efeito 

suspensivo.(...) (TJMT - N.U 1002824-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no 

DJE 13/05/2019) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos 

presentes embargos. Promova-se a associação ao feito principal. 

Intime-se o embargado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, certifique-se o necessário, e retornem os autos 

conclusos para ulterior deliberação. Sorriso-MT, 27 de março de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HAMMERSCHMITT IMMICH OAB - SC36080 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006888-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1006888-69.2017.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 17.220,79 ESPÉCIE: [Base de Cálculo]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT POLO 

PASSIVO: Nome: GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA CNPJ: 

10.574.443/0001-40 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da 

mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.Não pago o débito, 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

no termo ou auto de penhora. Não oferecidos embargos ou acaso 

rejeitados, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

judicial. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 

13 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 
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Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002763-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DENNER BREZOLIN (EXECUTADO)

BALANCAS CONCEITO - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

LILIAN RAQUEL VIDAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 1002763-24.2018.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 90.329,65 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: RUA LÍBANO, 2.258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-196 POLO PASSIVO: Nome: 

BALANCAS CONCEITO - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP 

CNPJ: 11.114.186/0001-26 (EXECUTADO) Nome: EDUARDO DENNER 

BREZOLIN CPF: 041.494.661-81 (EXECUTADO) Nome: LILIAN RAQUEL 

VIDAL CPF: 015.288.171-92 (EXECUTADO) FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para 

pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou 

garantir a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem 

prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito, nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e 

publicado em resumo uma só vez, na imprensa oficial.Independentemente 

de autorização judicial, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se das 

prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do Novo Código de 

Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 13 de abril 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004217-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA NICOLETTI RONCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004217-73.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CATARINA NICOLETTI RONCHI REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. CATARINA NICOLETTI RONCHI, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente ação de aposentadoria por idade 

rural em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade, em 

razão de sua qualidade de segurado especial. Juntou documentos com a 

inicial. Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

requerendo a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que a 

parte autora não logrou êxito em comprovar a sua qualidade de segurado 

especial. A parte autora apresentou réplica à contestação. O processo foi 

saneado, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento onde 

a Autarquia demandada não compareceu, apesar de devidamente intimada 

para o ato, e na ocasião, a parte autora foi inquirida, bem como duas 

testemunhas da parte autora. É o breve relato. Decido. Trata-se de ação 

previdenciária proposta por CATARINA NICOLETTI RONCHI em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. Sem devaneios 

desnecessários, impende salientar que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar a sua condição de trabalhadora rural na qualidade de segurada 

especial pelo tempo necessário. A parte autora implementou o requisito 

etário em 31 de outubro de 2016 (id. 9452865 ) e requereu o benefício na 

via administrativa em 19 de dezembro de 2016 (id. 9454759 - pág. 1). 

Assim, deve comprovar o efetivo exercício de atividades agrícolas nos 

180 (cento e oitenta) meses anteriores ao implemento do requisito etário, 

ou nos 180 (cento e oitenta) meses que antecedem o requerimento 
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administrativo, ou ainda nos períodos intermediários, mesmo que de forma 

descontínua. Para fins de constituição de início de prova material, a ser 

complementada por prova testemunhal idônea, a parte autora apresentou 

documentos, dentre os quais se destacam: a) matrícula de imóvel rural de 

propriedade de seu genitor e genitora, adquirido em 02/03/1989, em que 

seu pai está qualificado como agricultor; b) certidão de seu casamento 

com Jones Luiz Ronchi, em que este está qualificado como agricultor, 

datada de 1981; c) certidão de nascimento de seus irmãos, datadas de 

1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971 e 1974, onde em todas seu pai está 

qualificado como agricultor; d) CTPS de seu cônjuge, bem como sua CTPS, 

em ambas havendo registros de atividades urbanas e rurais; e) carteira de 

filiação de seu esposo no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Salto do 

Lontra, constando admissão em 1981 e pagamento de contribuição 

sindical até 12/12/1986; f) notas de venda de produtos rurais, em nome da 

sogra da autora, Valéria Domingas B. Ronchi, emitidas em 1992, 1994 e 

1996, bem como notas de produtor rural, também em nome da sogra da 

autora, emitidas em 1993, 1994 e 1996; g) recibo em nome do genitor da 

autora, atestando o recebimento de lote de aves em 1983, e nota fiscal de 

venda de aves em nome do genitor da autora datada de 1987; h) carteira 

de filiação da autora no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Sorriso, 

referente ao período de 2013 e 2014, constando contribuição sindical em 

períodos de 2013 a 2015; Referidas provas juntadas, corroboradas pelo 

depoimento das testemunhas, levam à conclusão de que a autora 

desempenha atividade rurícola há muitos anos, a princípio com seus 

genitores e posteriormente ao lado de marido, juntamente com os sogros. 

Entretanto, não restou demonstrado o desempenho de atividade rural no 

período de carência que aqui precisa ser verificado, ou seja, 180 meses 

imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo. A CTPS da parte autora, bem como o CNIS, 

registra o trabalho de atividade urbana e rural no período de carência, da 

seguinte forma: - de 02/09/2001 a 30/10/2002, no cargo de serviços 

gerais, com a empregadora Marcia Lagemann; - 28/01/2003 a 07/03/2003, 

no cargo de auxiliar de abate, na empresa “Anhambi Agroind Oeste Ltda”. 

- de 10/06/2003 a 22/07/2003, no cargo de cozinheira, na Zona Rural, 

empregador Rubens Pergo; - de 15/06/2004 a 14/07/2004, no cargo de 

auxiliar de produção, na empresa “Smile Moda Intima”; - de 02/09/2004 a 

novembro/2004, no cargo de auxiliar de cozinha, na empresa “Panificio 

Itoupava Ltda-ME”; - de 02/07/2012 a 02/09/2013, na função de cozinheira, 

em estabelecimento rural, empregadora Janete Missio; - de 01/07/2014, na 

função de cozinheira, em estabelecimento rural, empregador Joacir Missio, 

sendo este o último registro; Já a CTPS do esposo da autora, bem como 

seu CNIS, registra o exercício de trabalho urbano no período de carência 

da autora, de 02/02/2000 a 04/04/2003, na função de operador secador, 

na Empresa Fermap Armazéns Gerais. Após constam os seguintes 

registros: - trabalhador rural, de 10/06/2003 a 22/07/2003. - empregado na 

função de “trabalhador agrop. em geral” de 01/09/2003 a 03/05/2004; - 

trabalhador volante da agricultura, de 02/06/2008 a 08/06/2010; - registro 

de trabalhador volante da agricultura, de 02/06/2008 a 08/06/2010, 

empregador Joacir Missio; - trabalhador volante da agricultura, de 

02/07/2010 a 08/09/2013; - trabalhador volante da agricultura, de 

09/09/2013, sendo este o último registro; Portanto, verifica-se que a autora 

teve vínculos empregatícios urbanos em curtos intervalos 

contemporâneos à carência. Entretanto, verifica-se a existência de um 

lapso temporal de quase 04 anos durante o período de carência, onde não 

ficou comprovado que a autora, nem tampouco seu marido, exerciam 

atividade rural. Conforme CTPS da autora, bem como CNIS, de 02/09/2004 

a novembro/2004, a autora exerceu o cargo de auxiliar de cozinha, na 

empresa “Panificio Itoupava Ltda-ME”, sendo que seu próximo registro na 

carteira foi em 07/2012. Já para o marido da autora, consta registro de 

01/09/2003 a 03/05/2004, na função de “trabalhador agrop. em geral”, 

sendo que seu próximo registro foi em 02/06/2008, como trabalhador 

volante da agricultura. Assim, verifica-se que no intervalo de 

NOVEMBRO/2004 a JUNHO/2008, a autora não demonstrou que realizou 

atividades campesinas, nem mesmo que seu cônjuge exerceu referida 

atividade nesse período, uma vez que a prova testemunhal, Sra. Janete 

Missio, única testemunha que declarou o exercício de atividade rural pela 

autora e por seu marido em parte do período de carência que aqui se 

pretende verificar, declarou que ambos começaram a trabalhar pra ela em 

2008, senão: “Que conhece a autora desde 2008; que conhece a autora 

de quando ela trabalhava com a testemunha; que o marido dela era 

funcionário em atividade rural e a autora cozinhava; que quando saíram 

em 2013 a autora e o marido foram trabalhar para o irmão da testemunha 

na mesma atividade, e estão lá até hoje; que nesse período que conheceu 

a autora e o marido não trabalharam em serviço urbano; que não sabe se 

já tiveram maquinários ou empregados”. (Depoimento Janete Missio, id. 

12251020) No que se refere a testemunha Ilizeu e a informante Maria 

Luiza Braz, verifica-se que ambos só sabem atestar o exercício de 

atividade rural em regime de economia familiar pela autora durante período 

extemporâneo ao período de carência que aqui precisa ser verificado, não 

havendo por estes qualquer relato firme quanto ao período de efetivo 

exercício de atividade campesina pela autora após sua mudança para o 

estado de Mato Grosso. Assim declarou a testemunha Ilizeu: “Que 

conhece a autora quando tinha 12 a 13 anos; que os lugares onde ela e o 

esposo trabalharam durante esse período foi na lavoura; que nunca 

trabalharam na cidade, em serviço urbano, só na lavoura; que nunca 

tiveram maquinários agrícolas e nem empregados que trabalharam pra 

eles; que conhece a autora de Salto do Lontra-PR; que nesse município a 

autora exercia atividade de lavoura com o pai dela; que conhece a autora 

desde que ela tinha mais ou menos 10 ou 11 anos de idade; que conhece 

o marido da autora; que o marido da autora já exercia atividade rural 

também, trabalhando na lavoura com a mãe dele; que sabe que a autora 

trabalhava na lavoura porque era vizinho, morava na mesma cidade; que a 

autora e sua família plantavam feijão, milho, arroz, tinha criação de galinha, 

porcos; que eles comercializavam a produção deles na cooperativa; que 

sabe que era na cooperativa porque era funcionário da cooperativa; que 

depois que veio pro Mato Grosso a autora está na lavoura, trabalhando em 

fazenda”. Igualmente, a informante Maria Luiza Braz só sabe do efetivo 

exercício de atividade rural pela autora em regime de economia familiar 

durante a década de 80, quando morava na mesma cidade que a autora. 

Portanto, constata-se a ausência de prova material bem como testemunhal 

acerca da atividade exercida pela autora e seu cônjuge nesse período de 

NOVEMBRO/2004 a JUNHO/2008, lapso temporal superior a 03 anos. Até 

se admite a descontinuidade do trabalho rural por algum período de 

trabalho urbano durante a carência, porém por no máximo 24 meses, que 

é o período de graça, conforme entendimento assente no STJ: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A 

REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS 

PRAZOS DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o 

trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral 

de Previdência Social na forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem 

direito a requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

2. A norma previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes 

do advento da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto 

tempo de interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da 

expressão legal "ainda que de forma descontínua". 3. A partir do advento 

da Lei 11.718/08, a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 

8.213/91, o legislador possibilitou a manutenção da qualidade de segurado 

especial quando o rurícola deixar de exercer atividade rural por período 

não superior a cento e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados, 

correspondentes ao período de entressafra. Todavia, a referida regra, 

mais gravosa e restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da 

atividade for anterior à inovação legal. 4. A teor do disposto nos arts. 4º e 

5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, diante da 

ausência de parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, 

mostra-se mais consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, 

de forma analógica, da regra previdenciária do art. 15 da Lei 8.213/91, que 

garante a manutenção da qualidade de segurado, o chamado "período de 

graça". 5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana 

por período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência 

para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão 

recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1354939/CE, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2014, DJe 01/07/2014) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE 

CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA E SEIS MESES. QUALIDADE DE 

SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 1. A aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se 

homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja demonstrado o exercício 
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de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 

8.213/1991. 2. Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, 

nenhum parâmetro legal que definisse a expressão "ainda que de forma 

descontínua", a referida regra, bem mais gravosa, não poderia ser 

aplicada retroativamente, razão pela qual a Primeira Turma desta Corte 

decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, que 

disciplina a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum 

motivo, deixa de exercer a atividade contributiva durante o denominado 

"período de graça". 3. Caso em que a condição de segurada especial da 

parte autora descaracterizou-se diante do exercício de atividade urbana 

por tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 4. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1793246/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) Com efeito, 

diante da falta de comprovação carência mínima da atividade rural de 180 

(cento e oitenta) meses imediatamente anteriores ao requerimento 

administrativo, a requerente não faz jus à concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade, previsto nos artigos 143, 11, inciso VII, da 

Lei nº 8.213/91. Acerca do tema: “PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. VÍNCULOS URBANOS. AUSÊNCIA 

DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO TRABALHO CAMPESINO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.Para a obtenção da aposentadoria por 

idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes 

requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a 

sua concessão, sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 

143, ambos da Lei nº 8.213/91. 2. O conjunto probatório não comprova o 

exercício pela parte autora da atividade rural pelo período de carência 

exigido. 3.A prova testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o 

alegado trabalho rural, na medida em que não está presente o início de 

prova material indispensável para autorizar a concessão do benefício. 4.A 

parte autora deveria ter comprovado o labor rural, mesmo que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade, ao 

longo de, ao menos, 180 meses, conforme determinação contida no art. 

142 da Lei nº 8.213/91, o que não aconteceu. 5.Mantida a condenação da 

parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, observados os 

benefícios da assistência judiciária gratuita (arts. 11, § 2º, e 12, ambos da 

Lei 1.060/50, reproduzidos pelo § 3º do art. 98 do CPC), já que deu causa 

à extinção do processo sem resolução do mérito. 6. Apelo desprovido.” 

(TRF-3 - Ap: 00132338820184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA 

FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, Data de Julgamento: 27/08/2018, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/09/2018) 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CONTEMPORÂNEO AO PERÍODO DE 

ATIVIDADE. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA 

REVOGADA. RECURSO PROVIDO.1. Trata-se de recurso interposto pelo 

INSS contra sentença que acolheu o pedido de aposentadoria por idade 

como segurado especial. 2. O documento mais recente apresentado pela 

autora refere-se ao ano de 1991. É desta mesma época que ela obteve 

pensão por morte cujo instituidor era rural. Após o recebimento da pensão, 

não há nenhum documento que comprove o desempenho de atividade 

campesina por parte dela. Tudo indica que a autora abandonou a atividade 

rural e passou a viver com a pensão por morte. Sem provas materiais 

recentes da atividade no campo, os testemunhos ofertados são 

inservíveis para a concessão do benefício, a teor do enunciado da súmula 

n. 149 do STJ. 3. Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para 

rejeitar o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC. 4. Revogo a tutela 

antecipada e determino a observância do entendimento que vier a ser 

firmado na Controvérsia n. 51/STJ, em que se discute a revisão do Tema 

692/STJ. 5. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, 

nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.6. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos à origem. (AGREXT 6886.20.18.401380-4, CARLOS 

HENRIQUE BORLIDO HADDAD, TRF1 - SEGUNDA TURMA RECURSAL - 

MG, Diário Eletrônico Publicação 16/05/2019.) Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de 

colaboração

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005359-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO FRANCISCO MUHL BIANCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. ILDO FRANCISCO MUHL BIANCHINI, qualificado nos autos, propôs 

ação de aposentadoria rural por idade em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de 

aposentadoria, em razão de sua qualidade de segurado especial. Juntou 

documentos com a inicial. Devidamente citada, a Autarquia Federal 

apresentou contestação, requerendo a improcedência do pedido inicial, 

sob o argumento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar a 

sua qualidade de segurado especial. Designada audiência de instrução e 

julgamento, a Autarquia demandada não compareceu, apesar de 

devidamente intimada para o ato, sendo que, na ocasião, foram inquiridas 

testemunhas da parte autora. É o breve relato. Decido. Sem devaneios 

desnecessários, impende salientar que a parte autora não logrou êxito em 

comprovar a sua condição de trabalhador rural na qualidade de segurado 

especial durante o período de carência que se quer comprovar. Anoto que 

a parte autora completou 60 anos em 06/2015, devendo comprovar o 

trabalho rural durante o período de carência 180 meses. Pois bem. 

Inicialmente registro que após 1997 não há documentos idôneos de que o 

autor continuou com a qualidade de segurado especial, sendo retomado 

algum vínculo rural somente em 2013, mesmo assim um contrato de 

comodato não registrado ou sem firma reconhecida. O CNIS juntado com a 

contestação do INSS no ID. 16694225 indicam que a parte autora trabalhou 

como autônomo e empresário/empregador entre 1998 e 1999. Anoto que o 

ônus da prova do trabalho rural em regime de economia familiar, durante o 

período de carência, é da parte autora. Até se admite a descontinuidade 

do trabalho rural por algum período de trabalho urbano durante a carência, 

porém por no máximo 24 meses, que é o período de graça, conforme 

entendimento assente no STJ: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, § 9º, III, DA LEI 

8.213/91 COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.718/08. EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR 

ANALOGIA, DOS PRAZOS DO PERÍODO DE GRAÇA. ART. 15 DA LEI 

8.213/91. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 39, I, e 143 da Lei 8.213/91 

dispõem que o trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório no 

Regime Geral de Previdência Social na forma da VII do art. 11 [segurado 

especial], tem direito a requerer aposentadoria por idade, no valor de um 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

2. A norma previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes 

do advento da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto 

tempo de interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da 

expressão legal "ainda que de forma descontínua". 3. A partir do advento 

da Lei 11.718/08, a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 

8.213/91, o legislador possibilitou a manutenção da qualidade de segurado 

especial quando o rurícola deixar de exercer atividade rural por período 

não superior a cento e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados, 

correspondentes ao período de entressafra. Todavia, a referida regra, 

mais gravosa e restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da 

atividade for anterior à inovação legal. 4. A teor do disposto nos arts. 4º e 

5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, diante da 

ausência de parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, 

mostra-se mais consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, 

de forma analógica, da regra previdenciária do art. 15 da Lei 8.213/91, que 

garante a manutenção da qualidade de segurado, o chamado "período de 

graça". 5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana 
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por período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência 

para a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão 

recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1354939/CE, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2014, DJe 01/07/2014) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE 

CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA E SEIS MESES. QUALIDADE DE 

SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 1. A aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se 

homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja demonstrado o exercício 

de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 

8.213/1991. 2. Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, 

nenhum parâmetro legal que definisse a expressão "ainda que de forma 

descontínua", a referida regra, bem mais gravosa, não poderia ser 

aplicada retroativamente, razão pela qual a Primeira Turma desta Corte 

decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, que 

disciplina a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum 

motivo, deixa de exercer a atividade contributiva durante o denominado 

"período de graça". 3. Caso em que a condição de segurada especial da 

parte autora descaracterizou-se diante do exercício de atividade urbana 

por tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 4. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1793246/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) Logo, diante do 

cenário apresentado, ante a inexistência dos requisitos previstos em lei 

para a concessão do benefício previdenciário, não resta alternativa senão 

a improcedência do pleito. Nessa senda é a orientação jurisprudencial: 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL NA DÉCADE DE 1970. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

URBANO DE 1982 a 1996. CULTIVO CONCOMITANTE DE PEQUENA 

PROPRIEDADE RURAL. DESCONFIGURAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. TESTEMUNHAS NÃO CONVINCENTES. 1. No caso, o Autor 

possuiu vínculos empregatícios urbanos durante todo o período em que 

deveria comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia 

familiar. O trabalho conjunto de cultivo de propriedade rural e serviço de 

vigilância em estabelecimento urbano lhe retira a condição de segurado 

especial, além de suprimir o regime de economia familiar, nos termos da 

recente Súmula 34 editada pela Turma Nacional de Jurisprudência, pela 

qual "para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar". 2.Recurso 

improvido. (AGREXT 0003101-62.2019.4.01.3800, JOSÉ PIRES DA CUNHA, 

TRF1 - PRIMEIRA TURMA RECURSAL - MT, DJMT Publicação 29/08/2006.) 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADA ESPECIAL. 

DOCUMENTOS NÃO CONTEMPORÂNEOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL. VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. ENDEREÇO URBANO. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA 

REVOGADA. RECURSO PROVIDO.1. Trata-se de recurso interposto pelo 

INSS contra sentença que concedeu pensão por morte de instituidora 

segurada especial. 2. A parte autora juntou documentos comprobatórios 

da atividade rural da falecida que remontam à década de 1990. Embora 

antigos, o início de prova material poderia ser reconhecido, uma vez 

demonstrado que não houve solução de continuidade na atividade rural. 

No entanto, a falecida teve curto vínculo empregatício no ano de 2008. Por 

sua vez, o autor, na década de 2000, trabalhou como cozinheiro e em 

serviços gerais. O último dos seis vínculos empregatícios durou de 

28/11/12 a 5/6/13, prazo superior a 120 dias. 3. O grupo familiar possui 

endereço urbano e é proprietário de veículo automotor. Essas 

circunstâncias, aliadas à ausência de início de prova material 

contemporâneo ao exercício da atividade rural e aos vínculos 

empregatícios do casal, levam à convicção de que a lida campesina, se 

exercida, era meramente complementar. A prova oral, por si só, é 

insuficiente para o deferimento do benefício, a teor do enunciado da 

súmula n. 149 do STJ. Logo, a parte autora não tem direito ao benefício. 4. 

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar o pedido, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 5. Revogo a tutela antecipada e 

determino a observância do entendimento que vier a ser firmado na 

Controvérsia n. 51/STJ, em que se discute a revisão do Tema 692/STJ. 6. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 55 da Lei n. 9.099/95.7. Após o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos à origem. (AGREXT 0000524-97.2018.4.01.3816, CARLOS 

HENRIQUE BORLIDO HADDAD, TRF1 - SEGUNDA TURMA RECURSAL - 

MG, Diário Eletrônico Publicação 16/05/2019.) PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL NÃO CONTEMPORÂNEO AO PERÍODO DE ATIVIDADE. 

RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RECURSO 

PROVIDO.1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que 

acolheu o pedido de aposentadoria por idade como segurado especial. 2. 

O documento mais recente apresentado pela autora refere-se ao ano de 

1991. É desta mesma época que ela obteve pensão por morte cujo 

instituidor era rural. Após o recebimento da pensão, não há nenhum 

documento que comprove o desempenho de atividade campesina por 

parte dela. Tudo indica que a autora abandonou a atividade rural e passou 

a viver com a pensão por morte. Sem provas materiais recentes da 

atividade no campo, os testemunhos ofertados são inservíveis para a 

concessão do benefício, a teor do enunciado da súmula n. 149 do STJ. 3. 

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar o pedido, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 4. Revogo a tutela antecipada e 

determino a observância do entendimento que vier a ser firmado na 

Controvérsia n. 51/STJ, em que se discute a revisão do Tema 692/STJ. 5. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 55 da Lei n. 9.099/95.6. Após o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos à origem. (AGREXT 6886.20.18.401380-4, CARLOS HENRIQUE 

BORLIDO HADDAD, TRF1 - SEGUNDA TURMA RECURSAL - MG, Diário 

Eletrônico Publicação 16/05/2019.) Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de 

colaboração

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001332-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001332-52.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDIR PACHECO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. VALDIR PACHECO propôs a presente ação de 

concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora alega ser portadora de hérnia de 

disco lombar e outras patologias na coluna, resultantes de acidente de 

trabalho, as quais a incapacitam para o trabalho de motorista. Ainda, que 

houve a concessão de dois benefícios de auxílio-doença, até 15/03/2018. 

Todavia, houve o indeferimento de prorrogação de seu pedido de 

auxílio-doença, diante da não constatação de sua incapacidade (Id 

12276406), pelo que, requer a concessão do benefício a partir dessa 

data. Aportou aos autos os documentos, inclusive atestados médicos e 

exames de imagem. Houve o recebimento da inicial, deferindo-se a 

Gratuidade de Justiça e deferindo-se a tutela de urgência, bem como 

determinando-se a citação da requerida (Id 12283222). Contestação sob o 

Id 13612183 c/c extrato CNIS sob o Id 13612186, alegando a ausência dos 

requisitos autorizadores à concessão do benefício e informando o 

cumprimento da medida liminar, sendo implantado o benefício no período de 

05/04/2018 a 28/02/2019. Determinada a realização de perícia médica e 

nomeado o Dr. Daniel Ângelo Tartari, fixando-se seus honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais) – Id 16388269. Realizada a perícia aos 

16/04/2019, sendo aportado o respectivo laudo (Id 20947383), concluindo 

pela ausência de incapacidade laborativa, eis que a parte Autora 

apresenta alterações degenerativas comuns da idade, ou seja, sinais de 

degeneração discal, conforme análise do exame de ressonância 
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magnética apresentado, contudo, sem compressão radicular ou medular 

em coluna lombar. Logo, trata-se de quadro clinico passível de tratamento 

médico conservador, o qual pode ser controlado também através da 

prática de exercícios físicos e controle de peso. Manifestação da parte 

Autora desfavorável ao laudo pericial, requerendo seja declarada sua 

nulidade e realizada nova perícia (Id 21628123). Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de ação proposta 

com o objetivo de ser concedido o benefício de auxilio doença ou 

aposentadoria por invalidez à Autora. Inicialmente, INDEFIRO o pedido da 

parte Autora para que seja declarada sua nulidade e realizada nova 

perícia. Com efeito, o médico perito realizou a análise clínica da parte 

Autora, bem como analisou os exames médicos e de imagem 

apresentados, bem como respondeu aos quesitos apresentados, pelos 

que, houve sua realização de forma escorreita. Assim, considero válida e 

completa a perícia médica realizada. Por inexistirem preliminares 

pendentes de apreciação, passo imediatamente à análise do mérito. No 

mérito, entendo que o pedido é improcedente, senão vejamos. Isto porque, 

o laudo médico pericial (Id 20947383), concluiu pela ausência de 

incapacidade laborativa, eis que a parte Autora apresenta alterações 

degenerativas comuns da idade, ou seja, sinais de degeneração discal, 

conforme análise do exame de ressonância magnética apresentado, 

contudo, sem compressão radicular ou medular em coluna lombar. Logo, 

trata-se de quadro clinico passível de tratamento médico conservador. 

Inclusive, sendo possível a melhora de seu quadro clínico através da 

prática de exercícios físicos para o fortalecimento muscular e controle de 

peso. A isto soma-se o fato de que trata-se de pessoa jovem (com 54 

anos de idade), a qual não está realizando nenhuma atividade física, 

visando o fortalecimento muscular e assim atenuar as alterações 

degenerativas comuns da idade, obtendo uma melhor qualidade de vida, 

ampliando, inclusive, sua capacidade laborativa. Logo, tem-se que, in 

casu, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para 

a concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, em consequência, julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a Requerida ao pagamento dos 

honorários médico-periciais, em favor do Dr. Daniel Ângelo Tartari, no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – Id 16388269, eis que a prova 

pericial foi por ela pleiteada, pelo que, determino sua REQUISIÇÃO junto ao 

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG. Condeno a parte Autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no 

artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de beneficiária da Gratuidade 

de Justiça. INTIME-SE a autora, através de seus patronos, e em seguida o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

eletrônica. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alta Floresta/Sorriso, 14 de abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001516-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDA LEAL SANTANA VIEIRA (AUTOR(A))

FERNANDES ALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001516-76.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDIVALDA LEAL SANTANA VIEIRA, FERNANDES ALVES VIEIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Edivalda 

Leal Santana Vieira e Fernandes Alves Vieira propuseram a presente 

ação de concessão de amparo assistencial ao deficiente contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Os autores alegam ser portadores de hipertensão 

arterial e diabetes (sra. Edivalda, atualmente sessenta anos de idade) e 

hipertensão arterial e lombalgia crônica (sr. Fernandes, atualmente 

sessenta e oito anos de idade), os quais os incapacitam para o trabalho e 

para a vida independente. Alegam ainda que não possuem meios de 

prover a própria manutenção ou de tê-la provida por seus familiares, via 

de conseqüência, alegam ter direito ao recebimento do benefício de 

amparo assistencial ao deficiente, independente de contribuição à 

autarquia requerida, com fulcro no art. 20 da Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica 

da Assistência Social - LOAS). Requerem que seja o requerido condenado 

ao pagamento dos benefícios pleiteados a partir da data do requerimento 

administrativo (21/01/2016). Aportou aos autos os documentos, 

especialmente as decisões que indeferiram os pedidos administrativos, 

diante do não atendimento ao critério legal de deficiência (Id´s 1684382 e 

1684425) e atestados médicos (Id´s 1684416 e 1684445). DEFERIDA a 

Gratuidade de Justiça, sendo determinada a realização de estudo social 

(Id 1698860) e perícia medica (Id 10105938), bem como a citação do 

requerido. Citado, o requerido apresentou contestação (Id 1991511 c/c 

extrato CNIS), alegando a ausência dos requisitos necessários à 

concessão dos benefícios. Os autores impugnaram a Contestação, 

reiterando suas alegações iniciais. Após duas tentativas frustradas de 

localização dos autores (Id´s 5526836 e 874626), houve sua localização, 

sendo realizado o estudo social e juntado o respectivo relatório sob o Id 

10398738. Realizadas as perícias médicas pela Dra. Eliana Kawaguti, 

foram juntados os respectivos laudos sob os Id´s 15383892 e 17620176, 

havendo manifestação da parte Autora (Id 17861577). Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de ação 

proposta com o objetivo de receber o benefício de amparo assistencial 

aos autores, os quais, alegam, não possuem capacidade laborativa ou 

para a vida independente. Os pedidos improcedem. O benefício de amparo 

assistencial foi instituído pela Constituição Federal, em seu artigo 203, e 

regulamentado pela Lei nº 8.742/93, com o intuito de beneficiar idosos e 

deficientes incapazes de sobreviver sem a ação estatal, 

independentemente de contribuição para a Seguridade Social. Para fazer 

juz ao benefício, a parte requerente deve comprovar ser pessoa idosa ou 

portadora de deficiência que a incapacite para a vida independente e para 

o trabalho, bem como demonstrar a hipossuficiência financeira não 

apenas sua, mas também do núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da 

Lei 8.742/93). In casu, não restou demonstrado o preenchimento do 

primeiro requisito, eis que, consoante prova pericial produzida em Juízo 

(laudos periciais encartados sob os Id´s 15383892 e 17620176), que 

atestam que ambos os Autores não apresentam incapacidade para o 

trabalho ou para a vida independente. Com efeito, a sra Edivalda, 

portadora de hipertensão arterial e diabetes, informou que há quase vinte 

anos não exerce atividade remunerada, trabalhando exclusivamente em 

atividades domiciliares. Ainda, a expert concluiu que a Autora não possui 

incapacidade para exercer as atividades habituais domiciliares, sendo 

capaz de reger sua vida sozinha. Igualmente, quanto ao sr Fernandes, a 

expert concluiu que possui limitações compatíveis com a idade, as quais 

não o tornam incapaz para o trabalho ou para a vida independente. Nesse 

ponto, destaco que o Autor informou que há mais de dez anos não 

exercer atividade remunerada e que a renda familiar provém unicamente 

do aluguel de um cômodo anexo à residência familiar (R$ 350,00), auxílio 

prestado pela igreja (R$ 100,00) e auxílio material prestado pelo filho que 

com eles reside. O estudo social constatou que o casal possui outros 

quatro filhos maiores, os quais possuem suas próprias residências, não 

havendo informação se esses filhos contribuem para o sustento dos pais. 

Dessa forma, apesar da condição de vulnerabilidade econômica do grupo 

social, não há justificativa para a concessão dos benefícios pleiteados, eis 

que os Autores são capazes para a vida independente e para o trabalho, 

bem como, por si e com o auxílio dos cinco filhos (todos maiores e 

capazes), podem prover seu próprio sustento. ISTO POSTO, julgo 

improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada um das 

perícias realizada, em favor da Dra. Eliana Kawaguti, a ser requisitado 

junto à AGJ. Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, 

observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de 

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça. Intimem-se. Certificado o 

transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes. Alta 

Floresta/Sorriso, 14 de abril de 2020. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006155-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

ANSELMO DOS SANTOS KLAUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1006155-69.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Sorriso/MT, 13 de abril de 2020 ELITE 

CAPITANIO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005083-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELISEU DE SOUZA SILVA (TESTEMUNHA)

ANDREIA CARVALHO SOUZA (TESTEMUNHA)

SUELI RIBEIRO DOS SANTOS SAVARIS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER Parte Ré: REQUERIDO: QUALYCARE 

SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA I - Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 

17h. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de 

que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, a 

parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007819-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1007819-04.2019.8.11.0040 POLO ATIVO:FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

FRANCISCO FERREIRA POLO PASSIVO: BRUNO OTTO LUCAS DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA AGUILAR BARRENHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000209-48.2020.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA AGUILAR 

BARRENHA DOS SANTOS REQUERIDO: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010053-73.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AURELIO ZILLI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010053-73.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

considerando a diligência positiva. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020. Kelly 

Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011412-58.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Processo: 8011412-58.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 09:50.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002963-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002963-31.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 17:10.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000920-53.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NEUTON BEZERRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000920-53.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 17:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005928-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MENDES MARKOSKI (REQUERIDO)

 

Processo: 1005928-45.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 18:30

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001955-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MORENO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001955-82.2019.8.11.0040 Reclamante: AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO EIRELI - ME Reclamado: ALINE MORENO Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança, sob a alegação de que a parte reclamada possui 

uma dívida no valor original de R$ 1.161,48. A parte reclamada, 

devidamente citada, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte 

reclamada, eis que não compareceu à audiência de conciliação (Num. 

26097778), apesar de citada e intimada (Num. 22722573), nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$ 1.161,48 (mil, cento e sessenta e um reais e 

quarenta e oito centavos), devidamente corrigidos e com juros legais a 

partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002286-64.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o município de Sorriso/Mt, no prazo de cinco dias, indicar bens 

penhoráveis, sob pena de arquivamento. Sorriso/Mt, 14/04/2020. Cristiane 

V. kuhn tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004646-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINA ROSA MACAGNAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004646-69.2019.8.11.0040 Reclamante: AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO EIRELI - ME Reclamado: IDALINA ROSA MACAGNAN Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a parte 

reclamada possui uma dívida no valor original de R$ 1.214,34, consoante 

documentos que escoltaram a inicial. A parte reclamada, devidamente 

citada, não compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, 

eis que não compareceu à audiência de conciliação (Num. 26536468), 

apesar de citada e intimada (Num. 23895568), nos termos do artigo 20, da 

Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

até mesmo porque a dívida está devidamente representada pelos 

documentos juntados com a inicial. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$ 1.214,34 (mil, duzentos e catorze reais e trinta e 

quatro centavos), devidamente corrigidos e com juros legais a partir do 

vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001949-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA BASILIO DUARTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1001949-75.2019.8.11.0040 Reclamante: AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO EIRELI - ME Reclamado: MARIANA BASILIO DUARTE Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a parte 

reclamada possui uma dívida no valor original de R$ 763,00, representada 

por notas promissórias. A parte reclamada, devidamente citada, não 

compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 
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Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação (Num. 28239228), apesar de 

citada e intimada (Num. 25584620), nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pela confissão de 

dívida juntada com a inicial. Tecidas tais considerações, a procedência 

dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários 

maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais), devidamente corrigidos e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005467-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maura Regina Jobins (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005467-73.2019.8.11.0040 Reclamante: AZL COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO EIRELI - ME Reclamado: Maura Regina Jobins Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui 

uma dívida no valor de R$2.006,77, representada por venda de produtos 

para a parte reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não 

compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$2.006,77, devidamente corrigidos pelo INPC e 

com juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000096-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MIRANDA NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000096-02.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010961-67.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DO NASCIMENTO MOTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo n. 

8010961-67.2014.8.11.0040 (R) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega a reclamante LUANA DE ARAUJO FELIX, 

em síntese, que constatou a existência de registro negativo perante o 

cadastro de inadimplentes, proveniente de inscrição levada a efeito pela 

MEGA MOTOS. Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento 

com a reclamada apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como reparação dos danos morais suportados. 

Embora citada e intimada (Id 968187), a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação (Id 968188), diante do que declaro sua revelia, a 

teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. Os fatos alegados na inicial devem ser 

tidos por verdadeiros, em face da revelia, bem como em razão da 

condição hipossuficiente da reclamante, uma vez que se está diante de 

relação de consumo. Ademais, a pretensão da reclamante se fundamenta, 

essencialmente, em alegação de apontamento negativo em órgãos de 

restrição ao crédito sem amparo em qualquer dívida ou mesmo relação 

contratual, diante do que não há como se impor a produção de prova 

negativa, pois somente a participação da reclamada, com a demonstração 

da licitude do registro impugnado ou o reconhecimento de eventual 

equívoco, poderia esclarecer a contento os fatos. A sua inércia, porém, 

impõe a resolução da lide a partir do reconhecimento dos feitos da revelia. 

Nessa toada, não há dúvida a respeito da ocorrência dos danos morais, 

decorrentes do próprio fato do registro indevido, o qual sempre impõe ao 

cidadão constrangimentos, restrições e abalos psíquicos, situações a 

reclamar a devida reparação. Trata-se, com efeito, do denominado dano 

“in re ipsa”, ou decorrente do fato em si, dispensando-se prova 

específica, consoante precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado 

deste Estado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO – FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL 

CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto 

que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, 

especialmente quando não comprovada a contratação. Havendo alegação 

de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa 

fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem 

os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa. 

Manutenção da sentença. (RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1011/2013 

CLASSE II - 1 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE 

SORRISO. TURMA RECURSAL ÚNICA. Rel. Sebastião de Moraes Filho. j. 

11.03.2014, unânime, DJe 28.03.2014). Destarte, considerando as 

circunstâncias do fato, a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de 

declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a reclamada ao 

pagamento em favor da reclamante, a título de danos morais, do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Convolo em 

definitiva a medida liminar deferida Id 968173. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se 30 (trinta) dias na Secretaria e, nada requerido, arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte reclamante solicitar o cumprimento, 

apresentando memória de cálculo atualizada do montante devido. Sem 

honorários e custas (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 27 de junho 

de 2016. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006494-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006494-28.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 

DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000936-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000936-07.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre a 

exceção de pré-executividade aportada aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias. Sorriso/MT, 14 de abril de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTOS DA SILVA TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE FATIMA OLIVEIRA SALLES OAB - SP361717 

(ADVOGADO(A))

BRUNO BITENCOURT BARBOSA OAB - SP243996 (ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO Processo nº 1001213-57.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 DEBORA 

VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003906-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ PICININ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003906-48.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 

DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011381-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Processo n.º 8011381-38.2015.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 

DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005999-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIESLI ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005999-47.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/02/2020 Hora: 17:20horas. Sorriso/MT, 29 de Agosto 

de 2019 Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005999-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIESLI ROGOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005999-47.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) para no prazo de 05cinco dias, 

manifestar-se nos autos acerca da petição juntada no ID. 29474119, 
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requerendo o que entender de direito. Sorriso/Mt, 14/04/2020. Cristiane V. 

kuhn tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004732-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Processo nº 1004732-74.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada (advogado), para que cumpra a 

sentença/acordão proferida nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante apurado na atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No 

mais, fica ciente ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 DEBORA 

VAZ DE MELO SA MARTINS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-61.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 8010371-61.2012.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 

DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000491-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO VICARI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000491-86.2020.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 14 de abril de 2020 ELITE CAPITANIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006979-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA LUCIA APIO PADILHA 85386375920 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1006979-91.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 17:00 .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002231-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL OAB - MT24888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEAGRO OBRAS E ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MARCO ANTONIO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Executado: ENGEAGRO OBRAS E ENGENHARIA 

EIRELI Número do Processo: 1002231-79.2020.8.11.0040 Vistos etc. 

Preliminarmente, INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim 

de que seja devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de 

CARIMBO, conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004826-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004826-85.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos autos 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011275-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO RIGON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE MARGARETH BRITO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: OLIMPIO RIGON 

Executado: JANE MARGARETH BRITO SILVA Número do Processo: 

8011275-76.2015.8.11.0040 Vistos etc. Intime-se o embargado para 

apresentar impugnação no prazo de 15 dias (art. 915, do CPC). Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005271-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA VIEIRA DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005271-40.2018.8.11.0040 Exequente: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP Executado: JOSELIA VIEIRA DA ROSA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005105-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FIGUEIRO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005105-71.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SALETE FIGUEIRO PEDROSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em face da 

sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais aduzindo omissão, 

eis que não se manifestou quanto ao pedido de obrigação de fazer para 

que o requerido não mais inclua verbas de caráter indenizatório na base 

de cálculo da contribuição previdenciária, bem como não se manifestou 

sobre o desconto de regime de plantão realizado pelo requerente do 

período 0/2014 a 12/2014. Por fim, alegou contradição quanto aos índices 

utilizados para juros e correção monetária. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO. Isso 

porque, denota-se que, realmente, não houve manifestação quanto à 

restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre plantão, do período de 02/2014 a 12/2014. No que toca à alegação 

de omissão quanto à obrigação de fazer para que o requerido não mais 

inclua verbas de caráter indenizatório na base de cálculo da contribuição 

previdenciária, fato é que já fora reconhecido, em sentença, a 

inexigibilidade de contribuição sobre tais verbas, cabendo ao exequente, 

caso haja continuidade no desconto, realizar o respectivo cumprimento de 

sentença. Por fim, no que toca à contradição quanto aos índices utilizados 

para juros e correção monetária, em que pese a irresignação do 

requerente, os mesmos encontram-se corretos, quais sejam, correção 

monetária pelo IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da 

caderneta de poupança, nos termos da tese fixada no Tema 810, STF. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes 

dou PARCIAL PROVIMENTO para o fim de sanar a omissão constante na 

sentença e CONDENAR O REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO a 

restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno, insalubridade e plantão, nos meses 

02/2014 a 12/2014. Passa a presente decisão fazer parte da proferida no 

Num. 29722482. No mais, tempestivo, recebo o recurso inominado, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005102-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))
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JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005102-19.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais aduzindo 

omissão, eis que não se manifestou quanto ao pedido de obrigação de 

fazer para que o requerido não mais inclua verbas de caráter indenizatório 

na base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como contradição 

quanto aos índices utilizados para juros e correção monetária. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no 

prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no mérito, deve ser 

rejeitados. Isso porque, no que toca à alegação de omissão quanto à 

obrigação de fazer para que o requerido não mais inclua verbas de 

caráter indenizatório na base de cálculo da contribuição previdenciária, 

fato é que já fora reconhecido, em sentença, a inexigibilidade de 

contribuição sobre tais verbas, cabendo ao exequente, caso haja 

continuidade no desconto, realizar o respectivo cumprimento de sentença. 

Por fim, no que toca à contradição quanto aos índices utilizados para juros 

e correção monetária, em que pese a irresignação do requerente, os 

mesmos encontram-se corretos, quais sejam, correção monetária pelo 

IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da caderneta de 

poupança, nos termos da tese fixada no Tema 810, STF. Posto isso, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a 

decisão invectivada em sua integralidade. No mais, tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1001209-54.2018.8.11.0040 

MARIA SANTA DA SILVA RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Considerando que foi informada 

a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, neste ato, com a 

expedição do alvará judicial para transferência dos valores à conta 

bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso 

/ (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará 

Eletrônico n° 604240-6 / 2020 Terça-feira, 14 de Abril de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2018 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1001209-54.2018.811.0040 

Requerente: MARIA SANTA DA SILVA Advogado: RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA Requerido: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS E SOCIEDADE ANONIMA Advogado: HENRIQUE 

JOSE PARADA SIMAO Beneficiário: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA 

Conta Judicial 4100113279896 Valor: R$ 10.374,29 (dez mil e trezentos e 

setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) Autorizado: RODOLFO 

LUIZ DE ALVARENGA CPF/CNPJ: 957.323.301-00 Data de Emissão: 

14/04/2020 Titular Conta RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA CPF/CNPJ 

Titular Conta 957.323.301-00 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - 

Banco do Brasil S.A. 12165 370193 Conta Corrente Forma Liberação 

Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: 

THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando 

Assinatura Este documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001324-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DE SOUSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1001324-41.2019.8.11.0040 

MICHAEL DE SOUSA RODRIGUES VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 604430-1 / 2020 Terça-feira, 14 de Abril 

de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 

Tipo de Procedimento: Processo Número Único 1001324-41.2019.811.0040 

Requerente: MICHAEL DE SOUSA RODRIGUES Advogado: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR Requerido: VIVO S.A- EMPRESA DE 

TELEFONIA Advogado: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR Beneficiário: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR Conta Judicial 

2400111997953 Valor: R$ 12.787,98 (doze mil e setecentos e oitenta e 

sete reais e noventa e oito centavos) Autorizado: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR CPF/CNPJ: 736.517.611-34 Data de Emissão: 

14/04/2020 Titular Conta UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 

CPF/CNPJ Titular Conta 736.517.611-34 Banco Agência Conta Tipo Conta 

077 - Banco Intermedium S.A. 00019 19790201 Conta Corrente Forma 

Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: 

Aguardando Assinatura Este documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005733-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO WILSON LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005733-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: ELETRO WILSON LTDA - ME Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, 

quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição 

para possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004262-77.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROMERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004262-77.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MOGLY ADAS COSTA 

EXECUTADO: MARCIO ROMERO Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a 

localização do executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004970-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TERESINHA FINCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004970-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NELCI TERESINHA FINCO 

REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença por quantia certa manejada contra empresa em recuperação 

judicial. É o relatório. Decido. Pois bem, conforme se vê nos autos a 

executada teve deferida a recuperação judicial, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis que, 

desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se 

encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador 

anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o 

exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, arquivando-se, na 

sequência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 222822 Nr: 1582-34.2020.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA 

FABRICIO - OAB:15910 MT

 (...)

Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face NÃO incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, 

ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/08/2020, as 09:00hs.

(...)

Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais previstas na 

Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração razoável do 

processo; do sincretismo processual, autorizado expressamente pelo 

art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da cooperação das 

partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento paritário entre 

patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos do Direito 

Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 396-A, do 

CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as regras previstas nos 

§1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo.

 (...)

Ex positis, REVOGO a prisão preventiva do réu ALEXANDRE RODRIGUES 

DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, condicionada, porém, ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:

 a) Comprovação de ocupação lícita e residência fixa, no prazo de 30 

(trinta) dias, se ainda não o feito;

 b) Comparecimento a todos os atos processuais solicitados, salvo se 

previamente justificar a ausência;

c) Manter do endereço atualizado nos autos;

 e) Não praticar ou se envolver com quaisquer prática delitiva, 

principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, 

garantindo-se a ordem pública, tudo sob pena de revogação do vertente 
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benefício e decretação de prisão preventiva, circunstâncias estas que 

constarão do Alvará de Soltura, nos termos do artigo 282, § 4.º do CPP e 

Lei 12.403/2011.

Comarca de Tangará da Serra

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322254 Nr: 20539-72.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGBV, RBDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4.816-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a), para que possa 

proceder com a atualização do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

instruir aos autos respectivo.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296215 Nr: 21943-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:23.044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial, para tanto:I – REDUZO a pensão 

alimentícia mensal devida pelo requerente à sua filha Maria Laura Alves 

Santos para o patamar de 21,66% (vinte e um vírgula sessenta e seis por 

cento) de sua remuneração líquida, incluindo-se 13º salário e demais 

verbas reflexas, com exceção dos valores relativos a diárias. II - DEFIRO a 

guarda compartilhada de Maria Laura Alves Santos, em favor dos 

genitores Rodrigo do Espirito Santo e Edneia Alves dos Santos, sem 

prejuízo de posterior revogação, a qualquer tempo, conforme o comando 

do art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantendo o período 

de convivência do genitor com a adolescente de forma livre. III – Diante da 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas na 

quantia de 50% e honorários advocatícios na proporção de 20% para 

cada parte, na forma do artigo 85, § 2º e do artigo 86, ambos do CPC, 

todavia, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Codex, anotando ser as partes beneficiária da justiça gratuita.Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, 

OFICIE-SE ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

determinando que a partir desta data passe a descontar do requerente a 

título de pensão alimentícia em favor da filha Maria Laura Alves Santos o 

percentual de 21,66% (vinte e um vírgula sessenta e seis por cento) de 

sua remuneração líquida, incluindo-se 13º salário e demais verbas 

reflexas, com exceção dos valores relativos a diárias, depositando na 

conta corrente da requerida (fl. 11-v).Após, certifique-se, procedendo-se 

com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os autos. Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335251 Nr: 3486-44.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 21, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Novo Tarumã, a serem depositadas em guia própria a 

ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 327748 Nr: 24603-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DONDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS 

- OAB:19951/O, FRANCIELI ALVES CAMARGO - OAB:27564/O

 Diante do exposto e pelos motivos supra, indefiro o pedido de suspensão 

da medida liminar de busca e apreensão postulada pelo 

requerido.Diligencie-se junto ao oficial de justiça acerca do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão e citação do requerido.Com a juntada 

do mandado, devidamente cumprido, independente de nova conclusão, 

determino o levantamento da restrição inserida à fl. 66 perante o sistema 

Renajud, nos termos do §9º do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 

911/69.Oportunize-se, ainda, manifestação do requerente quanto o 

cumprimento da liminar e da contestação apresentada pelo requerido.Por 

fim, no que tange ao pedido de designação de audiência para tentativa e 

conciliação entre as partes, considerando os termos das Portarias 

Conjuntas n.º 247/2020 e 249/2020, a qual adotou medidas de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso 

e com fulcro nos princípios da celeridade processual, razoável duração do 

processo e cooperação, postergo a designação de audiência de 

conciliação para momento posterior, caso as partes manifestem interesse 

na composição.Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de 

solução consensual de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e 

deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.Decorridos os 

prazos para purgação da mora e da manifestação da instituição 

financeira, retornem os autos conclusos para deliberação.Cumpra-se.Às 

providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 219867 Nr: 9877-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLANDO RUDIERO LEAL DA SILVA, DIEGO 

DOS ANJOS RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Ex positis, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

porque, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO os réus Blando 

Rudiero Leal da Silva e Diego dos Anjos Rodrigues de Carvalho, vulgo 

“Branquinho” ou “Branquilan”, devidamente qualificados nos autos, da 

acusação de terem praticado o crime de roubo circunstanciado, insculpido 

no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Codex Penal.ISENTO os réus de 

custas processuais.Caso ainda tenham objetos apreendidos nos autos, 

considerando que houve o decurso de tempo superior a quatro (04) anos 

sem que os réus tenham vindicado a restituição em Juízo, DECRETO a 

perda e, por consequência, PROCEDAM-SE com a destinação conforme 

preceituam as normas da CNGC.Outrossim, em caso de os objetos 

estarem preservados, DETERMINO à Diretoria do Foro para que proceda a 

DOAÇÃO para alguma instituição filantrópica vinculada ao 

Juízo.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

dos artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, todos da 

CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUEM-SE aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

nos termos dos dispositivos da CNGC acima citados.Também após o 

trânsito em julgado e, uma vez cumpridas todas as determinações 

constantes da presente sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA ao MPE, à DPE em favor do réu Blando Rudiero 

Leal da Silva e à Defesa técnica em favor do réu Diego dos Anjos 

Rodrigues de Carvalho.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 14 de abril de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza 

de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-53.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/07/2020, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-38.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BUENO CARMEZINI (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 1/7/22020, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA MILANI (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO MASTELLARO DELVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 01/07/2020, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA CAROLINE PEREIRA VALIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/07/2020, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/07/2020, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILCA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)
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UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 31/07/2019, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILCA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSSON DOUGLAS MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/04/2019, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSSON DOUGLAS MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/07/2020, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARIA RAFFAELLI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELI HEBER GRAGEL OAB - MT15037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 13 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 02/07/2020, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002548-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FURQUIM ARCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CAMARGO DE MOURA OAB - MT26698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/03/2020, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002548-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FURQUIM ARCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CAMARGO DE MOURA OAB - MT26698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011480-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO BARREIROS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. Intimo a parte 

adversa para, querendo, se manifestar, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011480-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO BARREIROS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002001-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/02/2020, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002438-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/07/2020, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002001-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI & CIA. LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA PAIVA GONCALVES CUNHA (TESTEMUNHA)

N.P.G. CUNHA & CUNHA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

ALCINDO ARRUDA DA CUNHA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1001320-22.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PERINI & CIA. 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA CRISTINNA 

RODRIGUES, KAMILLA PALU SASSAKI, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA POLO PASSIVO: N.P.G. CUNHA & CUNHA LTDA - 

ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 30/09/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO REQUERENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 26/02/2020 14:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE REIS SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2020, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON LOPES BEZERRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/07/2020, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE MEDEIROS FLORENCIO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/07/2020, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/02/2020, às 15H30MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001321-07.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BENEDITA 

SABINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS ANTONIO 

BATISTAO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 30/09/2020 Hora: 16:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLA MAGGI (REQUERENTE)

B. E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/04/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLA MAGGI (REQUERENTE)

B. E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA IDALINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR OAB - MT25810/O-O 

(ADVOGADO(A))

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/08/2019, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA IDALINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR OAB - MT25810/O-O 

(ADVOGADO(A))

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000240-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANTONIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/04/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000240-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANTONIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CELIA DIAS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/08/2019, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-30.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CELIA DIAS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BORGES (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO REQUERENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 03/03/2020 13:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNY RENATA BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Parte Reclamante 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011492-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO o 

exequente/embargado para apresentar nova planilha de cálculos, que 

deverá observar estritamente os parâmetros supramencionados, bem 

como atualizar o débito utilizando juros simples.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010009-72.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO o 

exequente/embargado para apresentar nova planilha de cálculos, que 

deverá observar estritamente os parâmetros supramencionados, bem 

como atualizar o débito utilizando juros simples.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-61.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA GONZAGA DOS SANTOS HERRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO o 

exequente/embargado para apresentar nova planilha de cálculos, que 

deverá observar estritamente os parâmetros supramencionados, bem 

como atualizar o débito utilizando juros simples.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2019, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVENIA PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

 

Conforme os extratos juntados aos autos, INTIMO o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA VILELA DE OLIVEIRA SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/12/2019, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BARBOSA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2019, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA 66763827504 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RECONVINDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Instada a emendar a inicial para especificar as cobranças que 

alega ser indevidas e para anexar os respectivos comprovantes de 

pagamento, a reclamante informou que foi cobrada a quantia de R$ 56,01 

a mais na fatura vencida aos 17.5.2019. Porém, pelo que se depreende da 

petição inicial, a discussão se daria sobre um débito no importe de R$ 

3.062,37, vencido aos 17.6.2019 (Id 31093530), que ensejou a 

negativação do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. A 

reclamante, portanto, não especifica, nem na petição inicial e nem na 

emenda, qual a correlação entre a cobrança que alega indevida com a 

cobrança que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ou seja, não há como inferir qual seria a ilicitude 

praticada pela empresa reclamada relativamente ao débito que foi objeto 

de inscrição. A narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da 

ação, inclusive para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 

5º, LV, da Constituição Federal. Assim, faculto novamente à parte autora a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente 

adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, 

especificando a causa de pedir relativa à cobrança que ensejou a 

negativação do seu nome, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 

320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

14 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DOS REIS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo legal sem que a Parte Executada (revel) 

comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON VILELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/12/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-47.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/12/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010371-45.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GUARNIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 24 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010371-45.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GUARNIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO o 

exequente/embargado para apresentar nova planilha de cálculos, que 

deverá observar estritamente os parâmetros supramencionados, bem 

como atualizar o débito utilizando juros simples.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000433-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO MARCHIOLLI (REQUERIDO)

 

INTIMO a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005844-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citado, o Municipio de Tangará da Serra não se 

manifestou. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no 
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prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002473-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DE MORAIS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002611-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-74.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO(A))

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (REQUERIDO)

JURACI FRANCISCO ALVES (REQUERIDO)

ADRIANO DUTRA ALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001323-74.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:RONEY NEVES 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA, RAYANE DE BRITO CORREA POLO PASSIVO: J. F. ALVES & 

ALVES LTDA - EPP e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 30/09/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005562-85.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO DUQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0005562-85.2013.8.11.0055 POLO ATIVO:APARECIDA 

CONCEICAO DUQUE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ESTELA REDIVO DA COSTA POLO PASSIVO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA 

A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 30/09/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010296-06.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Antes de deliberar sobre o pedido de levantamento do valor 

depositado nos autos (ID 29348642), intime-se o executado para, no prazo 

de 10 dias, manifestar sobre a petição do ID 31183686. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAIHANA DOS SANTOS ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 
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Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002689-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA DE SOUZA MEDINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0009471-09.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIEKO LUZINETE BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0009471-09.2011.8.11.0055 POLO ATIVO:TIEKO LUZINETE 

BASILIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALISSON DE AZEVEDO, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: THIAGO Data: 30/09/2020 Hora: 16:45 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000772-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LENIR FILIPOWITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

KAMILLA NAISER LIMA OAB - MT22521/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 
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processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000944-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000945-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GOMES TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 210 de 810



financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001000-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI SOLANGE DOEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 
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também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000947-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCO FELIPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001001-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LEITE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001002-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 
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repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000950-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 
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eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000951-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DA SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002733-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA PENSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1002733-07.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANGELA REGINA PENSO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. O processo 

deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, a, do CPC. Tramita 

perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva (Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto pretensão 

idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi proferida, 

aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido formulado 

pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará da Serra, 

para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos os 

servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que as 

ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 

entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011492-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de junho de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O processo deve ser suspenso, com fundamento no art. 313, V, 

a, do CPC. Tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca ação coletiva 

(Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854), que tem por objeto 

pretensão idêntica à exposta nesta ação individual. Nos referidos autos foi 

proferida, aos 11.05.2018, sentença de parcial procedência do pedido 

formulado pelo Sindicato dos Servidores Púbicos Municipais de Tangará 

da Serra, para condenar o Município à revisão dos vencimentos de todos 

os servidores públicos. Em que pese não haja impedimento legal para que 

as ações individuais que contemplem a mesma pretensão tenham regular 

prosseguimento, verifica-se que a resolução definitiva do conflito coletivo 

poderá interferir diretamente no deslinde deste e de todos os outro 

procedimentos individuais. Ocorre que, conforme fundamentação contida 

na mesma sentença, foi pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal o 
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entendimento no sentido de que não há que se falar em incorporação das 

diferenças ora pretendidas, caso se constate ter ocorrido reestruturação 

financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 

1994 (RE 561836-RN). Nesse sentido, caso seja definido nos autos da 

ação coletiva que houve reestruturação das carreiras, essa definição 

interferirá diretamente na resolução deste litígio. Na mesma decisão, 

também restou sufragado pela Suprema Corte o entendimento de que as 

diferenças remuneratórias, caso efetivamente devidas, devem ser 

apuradas mediante regular liquidação; no caso, obviamente por meio de 

perícia contábil. Pela importância e clareza de exposição, reputa-se salutar 

transcrever parte da informação oficial sobre o julgamento, retirada do site 

do C. STF, publicado no dia 27.09.2013: “Em sessão plenária desta 

quinta-feira (26), o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houver reestruturação da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. O ministro Luiz Fux, relator do 

recurso, informou que há mais de 10 mil processos semelhantes que 

deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo STF. De acordo com a 

decisão de hoje, a apuração de eventuais perdas será realizada durante a 

execução das ações. Entretanto, fica vedada a utilização dos índices de 

compensação apurados depois de ocorrida reestruturação nas 

remunerações dos servidores públicos que os incorpore. (...) Essa 

demonstração, como dito, não depende apenas de mera análise 

documental, com apresentação de simples cálculos aritméticos. Caso se 

constate que a carreira do servidor não passou por reestruturação, será 

necessária a avaliação da evolução salarial, para, então, estabelecer-se 

em cada caso concreto qual foi a real defasagem remuneratória e o 

respectivo índice de recomposição devido. Ocorre que a produção de 

prova pericial deve, necessariamente, ser realizada antes da sentença da 

fase de conhecimento, tendo em vista não ser possível, nos 

procedimentos do Juizado Especial, relegar a verificação dos valores 

devidos pelo reclamado à fase de liquidação de sentença (na hipótese de 

eventual sentença condenatória), diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Além disso, a 

realização da perícia contábil antes da prolação da sentença é necessária 

também porque, havendo na inicial postulação de condenação em 

pagamento de valores retroativos, é possível que a perícia resulte em 

crédito superior a 60 salários mínimos, que indicaria possível 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento 

da pretensão. Porém, conforme acima mencionado – e o que é mais 

relevante a determinar a presente ordem de suspensão –, mais que a 

apuração de eventuais diferenças, a conclusão definitiva dos autos da 

ação coletiva poderá determinar até mesmo a inexistência da obrigação de 

revisão de vencimentos, caso se constate eventual reestruturação das 

carreiras dos servidores públicos municipais. Enfim, por todos esses 

motivos, conclui-se ser imprescindível a realização de perícia contábil 

antes da prolação da sentença, necessária para apurar o valor da 

eventual obrigação de pagamento e, principalmente, para se aferir se o 

servidor efetivamente tem direito à incorporação das diferenças pois, 

como mencionado anteriormente, é possível que sequer exista diferença, 

caso se constate ter ocorrido reestruturação da carreira. Tendo em vista 

as conclusões do julgamento proferido pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos autos do Processo n. 13037-24.2015.811.0055 - Cód. 

197854, no sentido de ser necessária a realização, naqueles autos, de 

perícia que poderá prejudicar a pretensão dos servidores, inclusive do ora 

reclamante, e tendo em vista que a sentença lá proferida ainda não 

transitou em julgado (está pendente julgamento de recurso de apelação 

interposto pelo Município) conclui-se ser imprescindível a suspensão deste 

feito até o julgamento definitivo daquele conflito coletivo, realização da 

prova pericial naqueles autos e encerramento da respectiva e eventual 

fase de liquidação. Dessa forma, configurando-se a hipótese do art. 313, 

V, a, do Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO deste 

processo até o julgamento definitivo, realização de perícia e conclusão da 

fase de liquidação da sentença proferida nos autos do Processo n. 

13037-24.2015.811.0055 - Cód. 197854, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Determino que os autos aguardem provisoriamente 

no arquivo, até que haja comunicação da conclusão da fase de liquidação 

de sentença nos autos supra mencionados ou até que decorra o prazo de 

um ano (art. 313, par. 4º, do CPC). Deverá a Sra. Gestora exercer o 

controle necessário quanto ao prazo máximo de suspensão, promovendo 

o desarquivamento dos autos quando alcançado o interstício temporal 

acima mencionado e tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência em parte. A 

reclamante afirma na petição inicial que nada deve à reclamada, tanto que 

nos autos do processo nº 1002501-29.2018.8.11.0055 foi declarada a 

inexistência do débito por ela cobrado, e mesmo assim vem recebendo 

insistentes cobranças via e-mail. De início, cumpre consignar que parte 

dos pedidos requeridos pela reclamante está acobertada pelo fenômeno 

processual da coisa julgada, não podendo ser agora revolvida, diante do 

princípio da imutabilidade da sentença (art. 502 e art. 505 do CPC). 

Conforme informado pela própria reclamante, este Juízo, nos autos do no 

Processo nº 1002501-29.2018.8.11.0055, já declarou a inexistência do 

débito ora discutido e confirmou a liminar para que o reclamado se 

abstenha de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes. Referida 

sentença já transitou em julgado. Portanto, eventual descumprimento das 

obrigações dispostas na sentença proferida nos citados autos deverá ser 

debatido pela via processual adequada, naquele próprio processo e não 

por meio de uma nova ação. Nesse sentido, o presente feito somente pode 

ter por objeto a pretensão de obrigação de não fazer e respectivo pedido 

para indenização por danos morais, pelo que passo a analisar a pretensão 

inicial apenas sob esse aspecto. Os fatos mencionados pela reclamante 

estão amparados pelos documentos anexados à inicial, que revelam que 

efetivamente as cobranças são incessantes e reiteradas. Referidos 

documentos sinalizam que efetivamente a reclamante está suportando 

indevido constrangimento, posto que vem sofrendo cobranças por dívida 

já declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado. Nesse 

sentido, a demonstração de que as cobranças ocorrem insistentemente e 

em dias diversos leva à conclusão de que a reclamante está suportando, 

no mínimo, um constrangimento indevido, como acima reportado. A simples 

cobrança, por si, desde que não seja vexatória, efetivamente não constitui 

motivo para a medida em comento. Porém, ocorrendo insistentemente, ela 

inegavelmente se afigura como constrangedora. E de acordo com o art. 42 

do CDC, não apenas a cobrança vexatória é vedada, mas também aquela 

que importa em constrangimento ao devedor. E se nem o devedor pode 

sofrer as consequências de condutas desse tipo, com muito menor razão 

quem nada deve à empresa, que está, portanto, dando causa à grave 

falha de serviço mencionada. Portanto, a medida de urgência se justifica 

plenamente, ainda mais no caso, em que a reclamante sequer é a 

responsável pela obrigação (o que está bem demonstrado na petição 

inicial e já reconhecido judicialmente), bem como porque está 
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satisfatoriamente demonstrado que a cobrança é demasiadamente 

insistente, em horários distintos e sem qualquer critério aparente. A 

jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: TJDFT-0278996) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS 

INSISTENTES. ABSTENÇÃO. Se o consumidor afirma que vem sendo 

cobrado insistentemente por dívida inexistente e o banco não demonstra a 

existência da dívida nem a ausência de cobrança, a determinação de 

abstenção de efetuar ligações telefônicas, enviar mensagens de texto ou 

utilizar qualquer outro meio de comunicação com o fim de cobrar a dívida 

discutida deve ser mantida. (Processo nº 2014.00.2.025518-4 (842495), 

6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Esdras Neves. unânime, DJe 27.01.2015). 

TJMS-0082454) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - CONSUMIDOR QUE JAMAIS CONSEGUIU 

CANCELAR SERVIÇO DE INTERNET QUE NÃO FUNCIONAVA - "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. O bloqueio indevido de linha 

telefônica configura conduta ilícita da concessionária que deve ser 

responsabilizada pelos danos sofridos pelo consumidor, em especial se 

relevado que teve a suspensão do serviço provocado após diversas 

cobranças insistentes de serviço de internet que nunca funcionou com a 

qualidade esperada e que jamais foi cancelado como requerido pelo 

consumidor, provocando assim transtornos por sucessivos meses. O 

valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido quando 

fixado de forma a compensar o dano e desencorajar o ofensor, sem 

locupletar ilicitamente a vítima, levando-se em consideração as condições 

financeiras das partes, em respeito às princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. (Apelação nº 0002245-11.2009.8.12.0017, 5ª Câmara Cível 

do TJMS, Rel. Vladimir Abreu da Silva. unânime, DJ 16.10.2013). JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. ACORDO DE PARCELAMENTO DE 

DÉBITO REGULARMENTE CUMPRIDO PELA CONSUMIDORA. COBRANÇA 

DE DÉBITO DE FORMA VEXATÓRIA. REITERADAS LIGAÇÕES 

TELEFÔNICAS, INCLUSIVE AO LOCAL DE TRABALHO, ALÉM DE MAIS DE 

TREZENTAS MENSAGENS DE TEXTO E MENSAGENS ELETRÔNICAS, 

MESMO ANTES DA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGÍTIMO E ABUSIVO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. FIXAÇÃO EQÜÂNIME DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito 

embora a mera cobrança, isoladamente considerada, não se mostre apta a 

atingir atributos da personalidade, na hipótese vertente, a demonstração 

do excesso (mais de cinquenta ligações mensais, inclusive no local de 

trabalho, além de inúmeros e mails e mais de trezentas mensagens de 

texto à consumidora adimplente) caracteriza o constrangimento descrito 

no art. 42, caput do Código de Defesa do Consumidor, a respaldar a 

condenação solidária da instituição financeira e da empresa de cobrança 

à reparação dos danos morais, fixados em consonância ao princípio da 

proporcionalidade Precedente: (Acórdão n.839499, 20130111055005ACJ, 

Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

09/12/2014, Publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 233) 2. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

3. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 4. 

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da 

Lei n.º 9.099/95. (TJ-DF - RI: 07042035620148070016, Relator: CARLOS 

ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2015, TERCEIRA 

TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2015 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse prisma, considerando a juntada dos 

documentos pela reclamante, que demonstram o ato ilícito descrito na 

inicial, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, porquanto presentes 

os requisitos do art. 300 do CPC. Por todo o exposto, presentes os 

requisitos legais, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e, em consequência, determino apenas que a reclamada se 

abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança à reclamante, seja por 

ligações, torpedos SMS, e-mail, ou quaisquer outros meios de 

comunicação, sob pena de multa que fixo em R$ 200,00 para cada e-mail, 

ligação, torpedo SMS ou qualquer outro tipo de comunicação efetuado pela 

reclamada à reclamante, até o limite máximo de 40 salários mínimos. 

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. 

Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

facultando-se a representação por advogado e consignando que, caso 

não haja composição, será designada audiência de instrução e julgamento, 

ocasião na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; 

caso não haja interesse das partes na produção de provas em audiência, 

deverá a reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010009-72.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 06 de julho de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-61.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA GONZAGA DOS SANTOS HERRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 01 de junho de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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JOVERCI TRINDADE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

ser demonstrada a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O reclamante alega que, para adquirir um 

aparelho telefônico da primeira reclamada, foi indispensável a contratação 

do serviço de cartão de crédito da segunda reclamada e que mesmo após 

16 meses da contratação nunca recebeu o aludido cartão de crédito. Além 

disso, afirma e demonstra que vem pagando as anuidades do cartão de 

crédito desde a contratação, sem a utilização do serviço. A afirmação do 

reclamante deve ser tida como verdadeira nesta sede, tendo em vista ser 

aplicável à espécie o disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à 

reclamada a prova da contratação. Até que sobrevenha essa prova, 

deve-se presumir verdadeira a alegação do promovente. A plausibilidade 

jurídica do pedido, portanto, se consubstancia na provável declaração de 

inexistência de débito e a consequente cobrança indevida de anuidade. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a continuidade das 

cobranças de anuidade certamente causará danos patrimoniais relevantes 

ao reclamante. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar a 

suspensão da execução do contrato mencionado na petição inicial e, 

consequentemente, determinar a SUSPENSÃO de qualquer cobrança 

relativa ao contrato descrito na petição inicial, sob pena de multa fixa no 

valor de R$ 500,00 para cada cobrança realizada em desconformidade 

com esta decisão. Determino também que a reclamada se abstenha de 

inscrever o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

relativamente ao contrato discutido nos autos, sob pena de multa no valor 

fixo de R$ 10.000,00. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de 

abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O 

reclamado opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO afirmando que a 

sentença de Id 30549645 está eivada de erro material, tendo em vista a 

homologação de acordo que não existe no processo. Para o cabimento 

dos embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das 

causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. Da análise dos autos, verifico que assiste 

razão o embargante, uma vez que este juízo proferiu sentença 

homologatória de acordo que as partes não entabularam. Há evidente erro 

material que merece ser corrigido via embargos de declaração. ANTE O 

EXPOSTO, ACOLHO e JULGO PROCEDENTES os embargos, para o fim de 

tornar sem efeito a sentença proferida no Id 30549645. Determino o 

imediato retorno dos autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012214-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG DE SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. MINORU ORITA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 
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sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que foram esgotados 

todos os meios para satisfação do crédito exequendo, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e 

designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 

9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Passo à 

análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Considerando que essa diligência também foi inexitosa, caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 14 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001016-57.2019.8.11.0055 Requerente: JOSÉ JAILSON VIEIRA DA SILVA 

Requerido: BANCO BRADESCO S/A S E N T E N Ç A Considerando o 

levantamento do valor depositado (ID. 28834324), sem qualquer 

requerimento posterior, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo 

exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do Código de Processo Civil, 

OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000305-52.2019.8.11.0055 Requerente: JOSÉ SANTANADA DA SILVA 

Requerida: CAIXA SEGURADORA S/A S E N T E N Ç A Considerando o 

levantamento do valor depositado (ID. 28499435), sem qualquer 

requerimento posterior, a extinção do feito é medida que se impõe. Pelo 

exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do Código de Processo Civil, 

OPINO pela EXTINÇÃO do feito, com resolução de mérito. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVLIN MICHELI DAHMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000183-73.2018.8.11.0055 Requerente: EVLIN MICHELI DAHMER 

Requerida: VIVO S/A S E N T E N Ç A Considerando o levantamento do 

valor depositado (ID. 28562393), sem qualquer requerimento posterior, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no 

inciso II, do art. 924 do Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO do 

feito, com resolução de mérito. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-61.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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IRANI DE MELO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001007-61.2020.8.11.0055 Autor (a): IRANI DE MELO ALVES Ré (u): 

BANCO BMG S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em sede de audiência de conciliação (cf. ID n. 

31142223). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA NOBERTO DA COSTA MERLO (REQUERENTE)

VALDEMAR MERLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYRNA RIBEIRO SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. No caso em apreço, não há 

contradição alguma a sustentar o acolhimento dos embargos. O 

embargante pretende que este Juízo modifique o teor da sentença, 

acolhendo integralmente os pedidos da inicial. Porém, como mencionado, 

não há contradição alguma no julgado. A revelia, embora reconhecida, não 

torna obrigatório ao juiz o julgamento de procedência dos pedidos 

formulados na inicial, porquanto a própria lei (art. 20 da Lei n. 9.099/1995) 

ressalva que a revelia produz todos os seus efeitos, "salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz". Nesse sentido, conclui-se que a sentença 

enfrentou com profundidade todos os fundamentos e pedidos formulados 

na petição inicial, não havendo qualquer contradição no julgado. Assim, o 

eventual inconformismo com o decidido na sentença deverá ser atacado 

por meio de recurso perante a Turma Recursal, dentro do prazo legal, e 

não a este juízo. Em assim sendo, os pedidos não se encontram em 

nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição, dúvida ou omissão na 

sentença proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material 

relevante. Além disso, não é de competência deste juízo a declaração de 

nulidade da sentença. Por tudo, verifico que via dos embargos de 

declaração não é suficiente para alteração do julgado, uma vez que não 

se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as 

hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser 

provido o inconformismo, por força do princípio descrito no art. 463 do 

CPC, aqui de observância subsidiária. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a sentença 

como foi lançada. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002671-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. CRISTINA T. DELICATO - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO TOGNON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. No caso em apreço, não há 

vício algum a sustentar o acolhimento dos embargos, seja os da parte 

reclamante, seja os do reclamado. No que tange aos embargos opostos 

pela parte reclamante, a determinação para levantamento não tem 

qualquer carga decisória, motivo pelo qual eventual omissão não desafia a 

propositura de embargos, em razão do que dispõe o art. 1.001 do CPC. 

Assim, a determinação para levantamento pode ocorrer a qualquer 

momento, não havendo qualquer necessidade de ser o tema tratado na 

sentença, porquanto sobre ele não há preclusão. Por outro lado, os 

embargos da parte reclamada também merecem a mesma sorte. Ora, a 

sentença não é o local adequado para tratar da matéria sustentada nos 

embargos. O eventual reconhecimento de incidência indevida dos 

consectários da mora ensejaria eventual excesso de execução, a ser 

tratado em eventuais embargos ao cumprimento de sentença. Não há a 

menor necessidade de que a matéria seja enfrentada na sentença, que 

deve conter (como de fato contém) apenas o momento inicial dos juros de 

mora e correção monetária. Em assim sendo, os pedidos não se 

encontram em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos 

embargos de declaração. Não há obscuridade, contradição, dúvida ou 

omissão na sentença proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro 

material relevante. Por tudo, verifico que via dos embargos de declaração 

não é suficiente para alteração do julgado, uma vez que não se fazem 
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presentes as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses que os 

sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 463 do CPC, aqui de 

observância subsidiária. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração opostos pela reclamante e pelo reclamado. 

Permanece a sentença como foi lançada. Em tempo, defiro o pedido 

formulado pela parte reclamante, para que seja expedido alvará de 

levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. Deverá a Sra. 

Gestora Judicial certificar se o postulante tem poderes para levantamento 

e, em caso positivo, expedir o alvará. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. No caso em apreço, não há 

vício algum a sustentar o acolhimento dos embargos. O Juízo se omitiu no 

reconhecimento da situação estampada na Súmula 385 do STJ pelo 

simples fato de que não há que se falar, no caso, em sua incidência. Com 

efeito, é possível verificar que o reclamante propôs outras três ações 

j u d i c i a i s  ( P r o c e s s o s  n .  1 0 0 1 6 9 1 - 2 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5 , 

1001690-35.2019.8.11.0055 e 1001688-65.2019.8.11.0055), nas quais 

pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos objeto dos demais 

apontamentos. Estando os demais débitos também em discussão, não há 

que se falar em incidência do entendimento jurisprudencial consolidado na 

Súmula acima mencionada. Em assim sendo, os pedidos não se encontram 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição, dúvida ou omissão na 

sentença proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material 

relevante. Por tudo, verifico que via dos embargos de declaração não é 

suficiente para alteração do julgado, uma vez que não se fazem presentes 

as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, 

somente por meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por 

força do princípio descrito no art. 463 do CPC, aqui de observância 

subsidiária. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de 

declaração opostos pela reclamante e pelo reclamado. Permanece a 

sentença como foi lançada. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001136-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMARIA ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. No caso em apreço, não há 

vício algum a sustentar o acolhimento dos embargos. Ao contrário do que 

sustenta o Município reclamado/embargante, este Juízo em momento algum 

imiscuiu-se no mérito quanto à legalidade ou não da alardeada “invasão” 

do reclamante sobre área pública de titularidade do ente reclamado. As 

conclusões do julgado foram unicamente no sentido de que o embargante 

não poderia ter agido da forma como narrada na petição inicial e 

demonstrada nos autos, em promover a demolição de obra sem que 

houvesse autorização legal ou judicial para tanto. Não há, repita-se, 

qualquer inserção quanto à matéria alegada nos embargos, acerca da 

legalidade ou não da mencionada invasão que teria sido promovida pela 

parte reclamante. Em assim sendo, os pedidos não se encontram em 

nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição, dúvida ou omissão na 

sentença proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material 

relevante. Por tudo, verifico que via dos embargos de declaração não é 

suficiente para alteração do julgado, uma vez que não se fazem presentes 

as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, 

somente por meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por 

força do princípio descrito no art. 463 do CPC, aqui de observância 

subsidiária. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de 

declaração opostos pela reclamante e pelo reclamado. Permanece a 

sentença como foi lançada. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010515-24.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CIRLENE CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORGI KUYUMTZIEF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARITANNA DA SILVA KUYUMTZIEF OAB - MT15919 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. No caso em apreço, não há 

vício algum a sustentar o acolhimento dos embargos. Ao contrário do que 

sustenta o Município reclamado/embargante, este Juízo em momento algum 

imiscuiu-se no mérito quanto à legalidade ou não da alardeada “invasão” 

do reclamante sobre área pública de titularidade do ente reclamado. As 

conclusões do julgado foram unicamente no sentido de que o embargante 

não poderia ter agido da forma como narrada na petição inicial e 

demonstrada nos autos, em promover a demolição de obra sem que 

houvesse autorização legal ou judicial para tanto. Não há, repita-se, 

qualquer inserção quanto à matéria alegada nos embargos, acerca da 

legalidade ou não da mencionada invasão que teria sido promovida pela 

parte reclamante. Em assim sendo, os pedidos não se encontram em 

nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição, dúvida ou omissão na 

sentença proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material 

relevante. Por tudo, verifico que via dos embargos de declaração não é 

suficiente para alteração do julgado, uma vez que não se fazem presentes 

as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, 

somente por meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por 

força do princípio descrito no art. 463 do CPC, aqui de observância 

subsidiária. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de 

declaração opostos pela reclamante e pelo reclamado. Permanece a 

sentença como foi lançada. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002192-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUATRIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95, c.c. art. 1.022, 

do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo 

em vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. No caso 

em apreço, verifico que são pertinentes as razões do embargante, 

porquanto há claro erro material na sentença do ID 17193972, que deverá 

ser de pronto corrigido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

embargos de declaração passando o dispositivo a contar com a seguinte 

redação: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO e do PEDIDO 

CONTRAPOSTO e o faço para: CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 6.625,61 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco 

reais e sessenta e um centavos), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês desde 

o desembolso CONDENAR o Reclamante a pagar ao Reclamado o valor de 

R$ 5.379,15 (cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e quinze 

centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação. 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a parte autora por danos morais por 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais 

a partir da citação.” No mais, permanece a sentença como foi lançada. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 14 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003296-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003296-36.2016.8.11.0045 Vistos etc. I. Verifico que a 

inicial foi endereçada para o Juizado da Fazenda Pública desta Comarca, 

sendo, no entanto, distribuída para esta 1ª Vara Cível por equívoco. II. 

Sendo assim, providencie-se a redistribuição do presente feito com 

urgência, em razão do pedido de tutela antecipada pendente. III. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de novembro de 2016. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003296-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003296-36.2016.8.11.0045 AUTOR(A): SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. 

Vistos, etc. I. Trata-se Ação Anulatória de Multa Administrativa proposta 

por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda em desfavor do Município de 

Lucas do Rio Verde/MT. Consta na exordial, que a parte Autora pretende 

anular as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal de 

Lucas do Rio Verde/MT no valor de R$ 16.876,20. Argumenta a nulidade 

dos procedimentos administrativos por violação do art. 37, § 1°, do 

Decreto Federal n. 2.181/97, ante a não realização de prova pericial. 

Relata que o caso comporta exclusão de responsabilidade da Autora, 

considerando a culpa exclusiva dos consumidores, e que a multa aplicada 

não guarda observância com os princípios constitucionais da 

proporcionalidade e razoabilidade. Diante da conduta levada a efeito pelo 

Munícipio Requerido, postula pela concessão de antecipação dos efeitos 

da tutela de evidência, considerando a aplicação da Súmula Vinculante n. 

28 do Supremo Tribunal Federal, para fins de suspender a exigibilidade do 

débito em comento. Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a 

consequente confirmação da tutela de evidência e anulação das multas 

aplicadas pelo PROCON, com a declaração de nulidade dos processos 

administrativos em análise e a inexistência de prática infrativa praticada 

pela Requerente. Em caráter subsidiário, requereu a redução da multa 

discutida, em atendimento aos postulados da proporcionalidade e 

razoabilidade. Com a inicial (id. n. 3323734), juntou documentos. Decisão 

no id. n. 799351, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial 

da Fazenda Pública, sendo que a parte Autora formulou pedido de 

reconsideração no id. n. 10426131, uma vez que não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Nova decisão no id. n. 

22181930, acolhendo o pedido de reconsideração, bem como 

determinando a juntada aos autos das guias referentes as custas 

processuais, as quais aportaram ao feito no id. n. 23820137. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. De proêmio, 

alterem-se os registros cartorários para fins de fazer constar como parte 

Requerida o Município de Lucas do Rio Verde/MT, conforme apresentado 

na petição exordial n. 3323734-Pág. 1, uma vez que na distribuição consta 

o Estado de Mato Grosso. III. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Evidência. Sem delongas, quanto ao pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de evidência, cabe enfrentar, inicialmente, os seus 

requisitos, nos termos do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, 

com redação “in verbis”: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: II - as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.” Nessa faceta, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de evidência 

basta a comprovação documental dos fatos narrados e a existência de 

tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante. Sobre o tema, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves: “O 

inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da evidência, inexistente 

no sistema do CPC/1973: as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Fica nessa segunda hipótese 

evidenciada a necessidade de probabilidade de existência do direito do 

autor, elemento essencial da tutela de evidência. O legislador tomou o 

cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto fático como no 

jurídico, exigindo prova documental para comprovar os fatos alegados e 

tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de 

Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2015. p. 249) (Sem grifos no original). A Súmula Vinculante n. 28 

do Supremo Tribunal Federal invocada pela parte Autora não merece 

aplicação aos casos de análise das tutelas provisórias (urgência ou 

evidência), uma vez que a parte Autora apresenta entendimento e tese 

jurídica que melhor lhe convém. Acerca da Súmula Vinculante n. 28 do 

Supremo Tribunal Federal, eis sua redação “in verbis”: “Súmula Vinculante 

n. 28 do Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional a exigência de 

depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual 

se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” (Sem grifos no 

original). Releva notar, que a edição da sobredita súmula apresenta como 

precedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 1.074, a qual 

expõe como cerne a impossibilidade de exigir-se depósito prévio como 

requisito prévio para propositura de ação judicial tendente a discutir a 

exigibilidade de crédito tributário. Assim, a redação da Súmula Vinculante 
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n. 28 do Supremo Tribunal Federal, visa garantir os preceitos 

constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, contraditório e ampla 

defesa, estampados no art. 5°, XXXV e LV, da Constituição Federal. A 

redação da Súmula protege o acesso à jurisdição, por meio da propositura 

de ação judicial, diverso, portanto, da concessão de tutela provisória, seja 

ela de urgência ou evidência, cujo deferimento implica na análise dos 

requisitos que lhes são próprios. Veja-se que é exigida a apresentação de 

prova documental aliada à tese jurídica, de modo que é imprescindível o 

preenchimento de ambos os requisitos, não podendo o Juízo basear-se 

tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de prova a 

ensejar o deferimento da medida postulada. Por fim, registre-se que o 

débito em comento dispõe de natureza não-tributária, porquanto 

constituída em multa. III.1 Dessa feita, INDEFIRO o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela de evidência, eis que em dissonância com a 

disposição legal, forte no art. 311, II, do Código de Processo Civil. IV. 

Porém, sem prejuízo do indeferimento da tutela de evidência, e ainda que 

se trate de dívida não tributária, por analogia ao art. 151 do Código 

Tributário Nacional, faculto à parte Autora o depósito do montante integral 

para suspensão da exigibilidade do crédito em questão. V. Dispensada a 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II, do Código de 

Processo Civil. VI. Cite-se pessoalmente a parte Requerida quanto aos 

termos da petição inicial, consignando que o prazo para resposta será de 

30 (trinta) dias úteis (CPC, art. 335 c/c art. 183) e se iniciará na forma 

disposta no art. 231 do CPC. Consigne-se no mandado, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 341 c/c art. 344). VII. 

Intime-se. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. IX. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002928-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1002928-90.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARIA DAS DORES SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a 

obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada especial 

(rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

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

processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/11/2017, às 15h30min. Expeça-se carta precatória para a Comarca de 

Cuiabá, com prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento, a fim de citar 

o réu sobre os termos da presente ação, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de agosto de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002983-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONI LEGRAMANTE BOEHRER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000009-60.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

TAIS LIDIANE DOS SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Intime-se o INSS para esclarecer sua pretensão na petição Id 

28683088. Após, conclusos. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001516-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TECLA ZAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Expeça-se ofício ao gerente do executivo do INSS em 

Cuiabá-MT (EADJ) com o objetivo de cientificá-lo que o descumprimento da 

determinação imposta na sentença implicará em multa diária de R$ 100,00 

(cem reais), em configuração de crime de desobediência (art. 330 do CP), 

sem prejuízo do afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público 

(art. 536, do Código de Processo Civil), configurando, ainda, improbidade 

administrativa (ar. 10, caput, da LIA). II.Instrua o ofício com cópia da 

sentença. III.Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Intime-se o Perito para os esclarecimentos solicitados pelo 

INSS, no prazo de 15 (quinze) dias. II.Em seguida, intimem-se as partes 

para derradeira manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se em relação ao INSS a prerrogativa do prazo em dobro 

(CPC, art. 183). III.Após, conclusos para a prolação de sentença. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003809-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

(CPC, art. 1.010, § 3º). II.Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002352-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HT GARCIA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUART LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002352-63.2018.8.11.0045 REQUERENTE: HT GARCIA TERRAPLANAGEM 

E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME REQUERIDO: CONSTRUART LTDA 

Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de Exigir Contas proposta por HT Garcia 

Terraplanagem e Construção Civil Ltda e Jonas Rodrigues Garcia em 

desfavor de Construart Ltda. Consta na exordial (id. n. 13762140), que as 

partes entabularam Contrato de Prestação de Serviços de Mão de Obra de 

Construção Civil na data de 07.07.2015 para realização da obra 

contratada pela Rota Oeste Veículos Ltda (Scania), com valor de R$ 

300.000,00, a ser pago em 10 (dez) parcelas de R$ 30.000,00. Pactuaram, 

também, o pagamento de comissão aos Autores equivalente a 30% do 

lucro no final da obra, sendo que concluída a obra, e tendo recebido 

regularmente o pagamento relativo aos R$ 300.000,00, postula pela 

apresentação de contas pela parte Requerida para apuração dos 

haveres. Pugnou, ainda, pela intimação da Empresa Rota Oeste Veículos 

Ltda para apresentação dos contratos, aditivos e pagamentos 

estabelecidos com a parte Requerida. Com a inicial (id. n. 13762367), 

juntou documentos, especialmente o Contrato de Prestação de Serviços 

de Mão de Obra de Construção Civil – 07/2015 (ids. n. 13762437, 

13762461 e 13762485). Decisão no id. n. 14016594, postergando a 

análise do pedido relativo a intimação da Empresa Rota Oeste Veículos 

Ltda para apresentação de documentos, bem como determinando a junta 

do comprovante das custas processuais, a qual aportou aos autos no id. 

n. 14043587. Decisão inicial no id. n. 15512988, determinando a citação da 

parte Requerida, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil. 

Devidamente citada, a Requerida Construart Ltda apresentou contestação 

no id. n. 17005068, narrando que a parte Autora fora contratada para 

realizar a fiscalização, direcionamento e acompanhamento na execução 

dos serviços. Narra descumprimento contratual pela Requerente das 

obrigações constituídas, as quais culminaram com prejuízos morais, atraso 

no cronograma da obra e enorme prejuízo financeiro, sendo rescindido o 

contrato na data de 30.01.2017, tendo a parte Autora se retirado na data 

de 08.02.2017. Informa que na data de 17.05.2017 o Senhor Rafael de 

Castro Balizardo, representante da Requerida, se reuniu com o Autor 

Jonas Rodrigues Garcia e apresentou relatório demonstrando a ausência 

de lucro quanto a obra em questão. Arguiu preliminar de inépcia da inicial, 

por impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que as contas já foram 

prestadas anteriormente, bem como pela inexistência de lucros quanto ao 

resultado final de obra. Por ocasião da contestação apresentou as 

devidas contas, requereu a improcedência da ação, com a condenação da 

parte Autora ao pagamento das multas. Com a manifestação defensiva, 

apresentou junto a Secretaria Judicial de “DVD” contendo cópia dos 

documentos, considerando a ausência de suporte pelo Sistema PJe. 

Juntou também, o Contrato de Empreitada Parcial Visando à Construção de 

Concessionária – Contrato n° 01 (id. n. 17008227, 17008453, 17008473) e 

1° Aditivo (id. n. 17009065), estabelecidos com a Rota Oeste Veículos 

Ltda. Despacho no id. n. 18310631, indeferindo a entrega de “DVD” com 

os documentos referentes a prestação de contas pela parte Requerida, e 

intimando a parte Requerida para anexar os devidos documentos junto ao 

Sistema PJe. Manifestação da Requerida Construart Ltda no id. n. 

19529017, informando a apresentação dos documentos. Impugnação no 

id. n. 23121728, ocasião em que se insurgiu acerca das contas 

apresentadas pela parte Requerida, e sustentou que o lucro total da obra 

apresentou a quantia de R$ 10.298.640,85. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Decido. Pois bem. II. De proêmio, 

necessário dispor acerca do caráter intrinsicamente dúplice da ação de 

exigir contas, podendo ser reconhecido saldo em favor de quem o tenha 
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por direito, seja a parte Requerente, seja a parte Requerida, consoante 

disposição do art. 552 do Código de Processo Civil, com redação “in 

verbis”: “Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo 

judicial.” Sobre o tema, eis a lição da doutrina de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Interesse-necessidade para a ação. 

Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses 

alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu. O 

interessado na ação de exigir contas é a parte que não saiba em quanto 

importa seu crédito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial 

gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levado a efeito 

por um em favor do outro.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de 

Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 1367). Denota-se, assim, que a ação de exigir 

contas decorre dos atos de administração de bens ou interesses alheios, 

no caso decorrente de negócio jurídico, com finalidade de apurar a 

existência de crédito ou débito. III. Necessário estabelecer também, que a 

ação de exigir contas se subdivide em duas fases, sendo que a primeira 

fase se destina a verificar o dever de prestar contas pela parte 

Requerida, e a segunda fase, caso existente, destina-se a verificar a 

regularidade das contas, com apuração de saldo em favor de quem o 

tenha por direito, se houver. IV. Nestes termos, a primeira se destina 

unicamente em verificar a existência do dever da parte Requerida em 

prestar as contas pleiteadas, ao passo que a segunda fase, somente será 

instaurada se procedente a sentença da primeira (vale dizer, se 

constatado o dever da parte Requerida de prestar contas) visará à 

adequação das verbas constantes nas contas, com o intuito de alcançar o 

saldo final do relacionamento patrimonial entre as partes. V. No tocante ao 

dever da parte Requerida em prestar contas, sua obrigação decorre 

justamente do Contrato de Prestação de Serviços de Mão de Obra de 

Construção Civil – 07/2015 (ids. n. 13762437, 13762461 e 13762485), 

notadamente da “Cláusula Quinta – Do Preço e do Pagamento”, a qual 

estabelece o pagamento de comissão no percentual de 30% (trinta por 

cento) sobre o lucro da obra, ao final desta, consoante a seguinte 

redação: “CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO. As partes 

pactuam neste ato que pelos serviços contratados, a CONTRATANTE 

pagará a CONTRATADA, a importância de R$ 300.000,00 (Trezentos mil 

reais), que serão pagos da seguinte forma: [...] PARÁGRAFO PRIMEIRO – 

No término da obra a CONTRATADA terá uma comissão de 30% sobre o 

lucro da obra. O referido valor será pago da seguinte forma: 50% do valor 

em imóveis e veículos e 50% em moeda corrente nacional.” VI. Ademais, 

por ocasião da própria contestação a Requerida Construart Ltda prestou 

as contas que entende devidas, oportunidade em que juntou aos autos os 

documentos pertinentes, assim considerando a atitude da parte Requerida 

tenho por superada a primeira fase, de modo que o feito deve prosseguir 

para a segunda fase. Corroborando o exposto, eis a doutrina de Marcos 

Vinicius Rios Gonçalves: “Citado, o réu poderá ter uma entre várias 

condutas possíveis: pode reconhecer a obrigação de prestar contas, e já 

as apresentar, caso em que o juiz considerará superada a primeira fase e 

passará, desde logo, à segunda. O juiz ouvirá o autor sobre as contas 

prestadas, no prazo de 15 (quinze) dias, e determinará as provas 

necessárias, podendo, se preciso designar audiência de instrução e 

julgamento. Ao final, proferirá sentença, na qual decidirá se há saldo em 

favor de alguma das partes;” (GONCALVES, Marcos Vinicius Rio. Direito 

Processual Civil Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 560). (Sem 

grifos no original). E de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

“8. Citação do reú. O réu, obrigado a prestar contas será citado para 

apresenta-las ou contestar o pedido. Se apresentar as contas, o autor 

sobre elas se manifestará em quinze dias, findos os quais o juiz verificará 

se é o caso de julgar o feito no estado que se encontra ou saneá-lo para 

que sobrevenham as fases subsequentes (audiência de instrução e 

julgamento/produção de prova).” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa 

Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1368). (Sem grifos no original). ”11. 

Contestação e apresentação de contas. O réu pode reconhecer o dever 

de prestar contas, fazê-lo, mas contestar a demanda, porque não 

concorda com algo que tenha sido postulado pelo autor. Nesse caso, o 

juiz decidirá também sobre as objeções postas na contestação. (NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de 

Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1368). (Sem 

grifos no original). VII. Desta forma, superada a primeira fase, e constando 

o feito com objeções postas pela Requerida Construart Ltda na 

manifestação defensiva, tenho pelo saneamento do feito, mormente a 

impossibilidade proceder com o julgamento antecipado, considerando os 

altos valores discutidos, a necessidade de apuração de saldo e análise 

quanto a rescisão contratual. VIII. Do Saneamento e Organização do 

Processo. VIII.1 No tocante a preliminar de inépcia da inicial por 

impossibilidade jurídica do pedido (id. n. 17005068-Pág. 17), tenho que 

esta se confunde com o mérito, de modo que postergo sua análise para 

quando do julgamento meritório. VIII.2 Considerando que não há mais 

questões processuais pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do 

art. 357 do Código de Processo Civil. VIII.3 Fixo como pontos 

controvertidos os seguintes: · Apuração de saldo devedor em favor de 

quem o tenha por direito, se houver; · Rescisão contratual da relação 

estabelecida entre as partes; · Satisfação dos deveres contratuais; · 

Prazo de duração do contrato e datas das notificações. Atinente ao prazo 

de duração do contrato, sua rescisão, e datas da notificação, saliento que 

a Cláusula Sexta – Da Vigência e do Prazo (id. n. 13762437-Pág. 4), 

estabelece o início no dia 25.07.2015 e término no dia 25.05.2016, sendo 

que as Notificações da Requerida à Autora foram expedidas nas datas de 

04.10.2016 (id. n. 17005908-Pág. 3/4) e 26.09.2016 (id. n. 17005908-Pág. 

5/6). Por sua vez, a notificação de rescisão contratual fora expedida na 

data de 30.01.2017 (id. n. 17006415-Pág. 1), sendo narrado a recusa de 

recebimento pelo Autor no id. n. 17006425-Pág. 1 na data de 02.02.2017, 

fatores a serem considerados na análise dos pontos controvertidos. VIII.4 

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização 

do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil. 

VIII.5 Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento. IX. Por fim, 

conclusos para deliberação. X. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000318-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE MOREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

Vistos etc. I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve 

o oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). II. ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. III. Custas pela parte autora. IV. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo. V. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002834-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FUMAGALLI (EXECUTADO)

 

Vistos etc. I. De acordo com a manifestação do credor, a avença 

entabulada entre as partes restou devidamente cumprida. II. ANTE O 

EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente execução. III. Custas e honorários 

advocatícios conforme acordado. IV. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. V. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003210-31.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ILDERLENE DE SOUSA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1003210-31.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Ilderlene de Sousa Sobrinho. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurada obrigatória, narrando em suma, que a autora está acometida 

de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial concedendo a tutela de urgência e 

determinando ao INSS o restabelecimento do benefício de auxílio doença. 

Determinou-se, ainda, a realização antecipada de perícia médica. A autora 

noticiou nos autos a cessação do benefício deferido liminarmente. Perícia 

médica apresentada. A autora manifestou sobre o laudo pericial e reiterou 

providências tendentes ao cumprimento da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Decisão prorrogando o prazo de duração do benefício 

deferido na decisão inicial, determinando a intimação do INSS para fins de 

reativação/manutenção. Citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. A autora impugnou a contestação. 2. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometida de doença que a incapacita de forma total e permanente. 

Descreve a perícia que desde o ano de 2014 a autora é portadora de 

artrose acromioclavicular, tendinopatia supraespinhal e infraespinhal, 

subescapular, bursite subacromio/subdeltoide de ombros, depressão e 

esquizofrenia e ansiedade (CID 10 F321, F411, M751, Z54, M65, M79, M25, 

M21, M19, F323, F333, F251, F319), de origem degenerativa e psiquiátrica, 

atestadas clinicamente, por laudos e ressonâncias, resultando em 

incapacidade laboral total e permanente desde janeiro/2014. No caso, o 

perito médico afirmou que a incapacidade da autora não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia 

(operadora de produção) e, ponderando as condições pessoais da 

segurada (grau de instrução, idade e realidade do mercado de trabalho 

atual), forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra 

atividade que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico. 

Quanto ao período de carência, a questão está superada, pois do CNIS 

anexado aos autos se verifica a condição de segurada por mais de 12 

(doze) contribuições, notadamente à época da incapacidade atestada pelo 

perito. Além disso, a autora estava recebendo benefício previdenciário de 

auxílio doença até a data de 23/02/2017, o qual foi restabelecido por força 

da antecipação de tutela deferida nestes autos. 3. ANTE O EXPOSTO, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, 

no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. 

A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome da Segurada: Ilderlene de Sousa Sobrinho. 2. CPF: 

038.645.473-69. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 4. 

Data do início do benefício: 20/01/2015 (data da cessação do auxílio 

doença); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. Data 

início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001642-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo nº 1001642-14.2016.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Cicera de Souza Costa. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurada obrigatória, narrando em suma, que o autora está acometida 

de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial n determinando a realização 

antecipada de perícia médica. Perícia médica apresentada. A autora 

manifestou sobre o laudo pericial. Citado, o requerido apresentou 

contestação e documentos sustentando que a autora não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. A autora impugnou a 

contestação. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. No que 

atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria 

por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o 

exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

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

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 
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salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por 

invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” 

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, que quatro 

são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que a autora encontra-se acometida de doença que a 

incapacita de forma total e permanente. Descreve a perícia que desde o 

ano de 2012 a autora é portadora de tendinopatia de ombros bilateral (CID 

10 M754, M545, M753, M652, M755, M658, M796, M255), de origem 

degenerativa, em fase evolutiva, atestada clinicamente, por 

ultrassonografia e ressonância, resultando em incapacidade laboral total e 

permanente desde outubro/2012. No caso, o perito médico afirmou que a 

incapacidade da autora não é suscetível de recuperação ou habilitação 

para o exercício da função que exercia (salgadeira, confeiteira) e, 

ponderando as condições pessoais da segurada (atividades 

desenvolvidas ao longo da vida, grau de instrução, idade e realidade do 

mercado de trabalho atual), forçoso é reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico. Quanto ao período de carência, a questão 

está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurada por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente à época da 

incapacidade atestada pelo perito. Além disso, a autora estava recebendo 

benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 31/08/2015. 3. 

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal à autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome da Segurada: Cicera de Souza 

Costa. 2. CPF: 004.305.921-08. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez 4. Data do início do benefício: 31/08/2015 (data da cessação do 

auxílio doença); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005870-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

STERFSON RAIMUNDO DA SILVA SOEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANANIAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005870-27.2019.8.11.0045 AUTOR(A): STERFSON RAIMUNDO DA SILVA 

SOEIRO RÉU: EMERSON ANANIAS Vistos, etc. I. Trata-se Ação de 

Reconhecimento e Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Busca e Apreensão 

proposta por Sterfson Raimundo da Silva Soeiro em desfavor de Emerson 

Ananias. Consta na exordial, que as partes formularam contrato verbal de 

compra e venda (troca), ocasião em que o Autor adquiriu do Requerido um 

imóvel localizado nesta urbe pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil), 

tendo dado como pagamento o veículo Honda Civic EXR, ano 2013/2014, 

placa OAT1556, Renavam n. 00586329897. Alega que o Requerido se 

comprometeu a efetuar a transferência do imóvel, contudo, após a posse 

do bem veículo este mudou-se para o Estado de Mato Grosso do Sul, não 

deixando garantia quanto ao cumprimento do acordado. Informa também, 

que honrou com o pagamento de 9 (nove) parcelas, no total de R$ 

6.944,34, arcou com prejuízos decorrentes da queda de uma parece da 

casa edificada no imóvel, bem como teve lançado em seu nome diversas 

multas contraídas pelo Requerido. Salienta que tentada a solução pela via 

extrajudicial não logrou êxito, sendo que tomou conhecimento de o veículo 

fora colocado à venda em uma garagem de veículos. Requer a parte 

Requerente em sede de antecipação dos efeitos da tutela de urgência a 

nomeação de fiel depositário do bem, com a consequente restituição. 

Postulou ao final pela procedência da ação, com a rescisão do contrato 

verbal, restituição dos valores pagos e indenização a título de danos 

morais. Com a inicial (id. n. 26509248), juntou documentos. Decisão no id. 

n. 26523672, determinando a emenda da lide no tocante a qualificação do 

Autor e comprovação da hipossuficiência arguida na exordial, e como 

medida assecuratória de direitos o bloqueio do veículo via Sistema Renajud 

e busca e apreensão em favor do Autor. Comprovante de inclusão de 

restrição veicular de “Circulação” no id. n. 26544086. Manifestação do 

Requerente no id. n. 26672185, informando que a Garagem Gabriel 

Veículos Ltda teria devolvido o veículo ao Requerido, de modo que 

solicitou sua responsabilização por perdas e danos. Despacho no id. n. 

26719489, determinando a expedição de carta precatória para nova 

tentativa de apreensão, e intimando a Garagem Gabriel Veículos Ltda para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Emenda à inicial no 

id. n. 26758302. Malote digital no id. n. 27389069, comunicando a busca e 

apreensão do veículo e consequente nomeação da Garagem Gabriel 

Veículos Ltda como fiel depositária do bem. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido e fundamento. Pois bem. II. De 

proêmio, recebo a emenda ofertada no id. n. 26758302, e defiro o pedido 

de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. III. 

Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 

do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos 

documentos acostados à inicial permitem constatar a presença de 

requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para 

salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que 
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não pode esperar. No caso em análise, a relação contratual estampada na 

petição vestibular, ainda que em caráter de cognição sumária, indica 

descumprimento de obrigação contratual pelo Requerido, com cometimento 

de atos de agravamento da condição de Autor, decorrente do lançamento 

de multas no prontuário do veículo por atos do Requerido, o qual se 

encontra registrado no nome do Requerente. Releva notar também, que 

segundo se dessume da narrativa disposta na exordial, a parte Requerida 

se encontra inadimplente com a obrigação de transferência do imóvel, e 

estando na posse do veículo manifestou desejo na alienação, consoante 

entrega junto a Garagem Gabriel Veículos Ltda. Decorrente de tais fatos, 

pelo juízo fora determinado a busca e apreensão do veículo, ante o risco 

iminente de perda deste, conforme delineado no item “V” da decisão id. n. 

26523672, como medida assecuratória de direitos. Neste sentido, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deriva do iminente receio 

de transferência do bem ante a clara possibilidade de alienação à 

terceiros, fato efetivamente demonstrado nos autos, vez que se trata de 

bem móvel de fácil comercialização e remoção, o qual se encontrava na 

Garagem Gabriel Veículos Ltda quando do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, id. n. 27389069. Por assim sendo, a apreciação do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não 

comporta maiores delongas, sendo o deferimento desta medida que se 

impõe. IV.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, uma vez que, presente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil, para fins de: DETERMINAR o depósito do bem móvel objeto 

de litígio com o Requerente ou com pessoa indicada nos autos, ficando 

desde já nomeado como fiel depositária; CONFIRMAR a decisão 

assecuratória de direitos proferida no id. n. 26523672. IV.2 Considerando 

o resultado frutífero da apreensão (id. n. 27389069), prejudicada a 

responsabilização da Garagem Gabriel Veículos Ltda postulada pelo Autor 

no id. n. 26672185. IV.3 Determino, ainda, a retirada da restrição veicular 

de “Circulação” inserida no id. n. 26544086. V. Da Citação e Audiência de 

Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 04/05/2020, às 15h, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte Requerida 

com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto 

aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

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

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000086-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA DAMETO MERTZ OAB - RS99548 (ADVOGADO(A))

TAISE LECI DA SILVA SMANIOTTO OAB - RS66.199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. B. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000086-35.2020.8.11.0045 REQUERENTE: FABIANA DAMETO MERTZ 

REQUERIDO: JAIME EDUARDO BORGES FLORIANO Vistos, etc. Desde já 

designo audiência de conciliação/Mediação para o dia 07 de maio de 2020, 

às 15:00 horas. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem 

como intime-se a parte autora. A audiência de conciliação/mediação, não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se 

que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não 

havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC). Considerando que a autora não juntou aos autos 

comprovantes de suas despesas e ou rendimentos mensais auferidos 

como enfermeira e, considerando ainda, que o requerido já lhe vem 

repassando a quantia de R$ 2.000,00 (reais) por mês, assim deixo para 

apreciar o pedido de alimentos provisórios após a contestação. Defiro o 

pedido de pagamento das custas ao final do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 18 de março de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001762-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERMITA AGRIPINA DE MELO MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (EXECUTADO)

 

Vistos etc. I.Havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a 

execução, atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. II.Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de 

impugnação, e retornem os autos conclusos para deliberação. 

III.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001389-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL GUEDES DA SILVA (REU)

MARLETE PEREIRA CHRISOSTHEMOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001389-89.2017.8.11.0045 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

JUVENIL GUEDES DA SILVA, MARLETE PEREIRA CHRISOSTHEMOS 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi 

Ouro Verde/MT em desfavor de Juvenil Guedes da Silva, sendo que a 

parte Requerente manifestou-se no id. n. 29531079 informando a 

desistência e postulando pela extinção do feito. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de desistência da ação. Como não houve o oferecimento de contestação, 

desnecessário o consentimento da parte Requerida para a desistência. A 

desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 
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ajuizamento de nova ação (RT 490/59). ASSIM, nos termos e para os fins 

do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte Autora, incabíveis honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

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

Processo Número: 1004598-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. T. O. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE MENDONCA COSTA LIMA OAB - MT14655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004598-95.2019.8.11.0045 AUTOR(A): MICHELLI MITCHUKO TEIXEIRA 

OKA GODOI REU: JOSSIMAR APARECIDO GODOI Vistos, etc. I. Em virtude 

de a presente ação tramitar em segredo de justiça, conforme ressai do 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, defiro a solicitação de 

sigilo realizada no protocolo da lide. II. Defiro o pedido de gratuidade 

judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação caso evidenciada condição de mudança da situação 

fático-econômica descrita na inicial. III. Postergo a análise do pedido de 

majoração da verba alimentar para após a fase postulatória, haja vista a 

necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a 

concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão, bem como pela 

imperiosa necessidade de demonstração de modificação do binômio 

possibilidade-necessidade. IV. Considerando que a Ação Revisional de 

Alimentos deve seguir o mesmo procedimento da Ação de Alimentos (art. 

13, Lei nº 5.478/68), cite-se pessoalmente a parte Requerida e intime-se a 

parte Autora, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, que designo para o dia 20/05/2020, às 14h30min, 

acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, 03 (três) no 

máximo, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em arquivamento do pedido e a daquela em confissão e 

revelia (Lei nº 5.478/68, art. 7º). V. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a parte Requerida contestar e apresentar as demais provas, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

ao depoimento pessoal das partes e à oitiva das testemunhas, com 

posterior tomada de memoriais orais e prolação da sentença. VI. Ciência 

ao Ministério Público. VII. Intime-se. VIII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IX. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000599-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BASSANI EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM 

PROCESSO n. 1000599-03.2020.8.11.0045 Valor da causa: R$ 28.192,00 

ESPÉCIE: [Remissão das Dívidas]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BASSANI EIRELI - EPP 

Endereço: Rua Campo Grande, 915-N, Distrito Industrial, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta tem 

por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada, na qual será buscada a composição entre as partes, 

com a presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC, bem 

como para que cumpra a limiar deferida. LIMINAR DEFERIDA: "CONCEDO A 

LIMINAR PLEITEADA com o fim de determinar que a Requerida retire o 

nome da Requerente no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) por 

divida decorrente da Fatura com data de vencimento para o dia 

28.08.2019, no valor de R$ 8.695,72 (oito mil seiscentos e novena e cinco 

reais e setenta e dois centavos), constante do ID n.º 29012640." DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC Data: 23/04/2020 Hora: 

14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. LUCAS DO RIO VERDE, 18 de março de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002169-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 230 de 810



FIAGRIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários 

Advocatícios requerido por NOELI IVANI ALBERTI e RANNIER FELIPE 

CAMILLO em face de FIAGRIL LTDA., pretendendo o recebimento de 

crédito no valor de R$ 3.446.019,77 (três milhões, quatrocentos e 

quarenta e seis mil, dezenove reais e setenta e sete centavos). Antes 

mesmo de apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença (no 

prazo para pagamento voluntário), a executada manifestou nos autos (Id’s 

27617350 e 28013921) oferecendo como garantia do débito: a) o crédito 

que lhe foi concedido através do acordo firmado com Alessandro Nicoli, 

Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda. (acordo referente 

ao crédito originariamente executado neste processo e também outros 

créditos). Para tanto, informa que os devedores não cumpriram totalmente 

os termos do acordo com relação às prestações vencidas, o que é objeto 

do incidente de cumprimento de sentença nº 1002163-56.2016.8.11.0045 

(em trâmite perante a Sexta Vara de Lucas do Rio Verde), onde requerem 

o cumprimento da entrega de 392.000 sacas de soja de 60 kg cada e 

176.854 sacas de milho de 60 kg cada, volumes que, unificados, 

correspondem ao valor de R$ 33.883.328,00; e/ou b) o imóvel objeto da 

matrícula nº 4.842, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas 

do Rio Verde/MT. Afirma ter adquirido referido imóvel no ano de 2012 por 

valor superior ao ora executado. Afirma, ainda, que trata-se de uma área 

de 3,8105 hectares, contendo um armazém graneleiro com capacidade 

para 6.000 toneladas, uma casa de máquinas, 2 moegas graneleiras, uma 

casa de comando e base de balanço, uma casa de gerador, 1 correia 

transportadora para carga do armazém graneleiro e balança para 

caminhões, sendo um bem suficiente e idôneo para garantir o presente 

cumprimento de sentença. Os exequentes manifestaram no Id 28440156 

sustentando a inidoneidade das garantias ofertadas e requerendo o 

prosseguimento do feito, com a realização de penhora online via sistema 

BACENJUD da importância atualizada até 27/01/2020 no montante de R$ 

4.304.965,13 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e 

sessenta e cinco reais e treze centavos), incluídos o acréscimo da multa e 

dos honorários advocatícios, nos termos do § 1º do artigo 523 do CPC. A 

executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 

28943982) alegando, em síntese, a inexigibilidade do crédito exequendo 

por vícios de consentimento (erro, abuso de direito e lesão), a cumulação 

indevida de execuções e a incompetência do juízo. Sustentando a 

plausibilidade do direito, o risco iminente de dano grave ou de difícil 

reparação, a inexistência de dano inverso e o oferecimento de caução 

suficiente e idônea, requer a atribuição de efeito suspensivo à 

impugnação, e, ao final, a declaração da inexigibilidade do crédito 

exequendo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da cumulação de 

execuções nos cálculos apresentados pelos exequentes e a 

incompetência absoluta do juízo para conhecer e determinar a execução 

de qualquer valor que não seja relacionado à ação de execução que deu 

origem ao presente cumprimento de sentença (hipótese em que reconhece 

como devido o valor de R$ 980.426,06). 2. É o sucinto relatório. Decido. 

Preambularmente, cumpre registrar que tramita perante este juízo, em 

associação ao presente feito, o processo nº 1006154-35.2019.8.11.0045, 

ajuizado pela ora executada Fiagril Ltda. em face dos exequentes Noeli 

Ivani Alberti e Rannier Felipe Camillo, pelo qual a autora/executada, 

utilizando da mesma fundamentação apresentada na impugnação ao 

presente cumprimento de sentença, pretende a anulação da cláusula 

relativa aos honorários advocatícios que estão sendo executados neste 

feito (cláusula 2.1.4 do acordo homologado nos autos). Ainda a título de 

registro, temos que o pedido de tutela de urgência formulado na ação 

acima referida, consistente na suspensão da cláusula debatida, foi 

indeferido por este juízo, eis que não verificada a manifesta probabilidade 

do direito e nem o oferecimento de caução idônea (a autora/executada 

ofereceu em caução o mesmo crédito oferecido neste cumprimento de 

sen tença) .  A tacada  v ia  ag ravo  de  i ns t rumen to  (n º 

1019432-44.2019.8.11.0000), a decisão objurgada foi mantida em sede 

liminar, encontrando-se atualmente aguardando o julgamento de agravo 

interno interposto em face da r. decisão proferida pela segunda instância. 

Voltando a análise do presente feito, e já direto ao ponto que interessa, 

tenho como descabido o efeito suspensivo postulado pela executada. A 

teor do disposto no art. 525, § 6º, do CPC, “A apresentação de 

impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de 

expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que 

garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe 

efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” (grifei e sublinhei). 

In casu, temos que as duas garantias ofertadas pela executada não são 

idôneas e/ou suficientes para garantir a execução. No que se refere ao 

crédito da executada proveniente do acordo firmado com Alessandro 

Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda. (acordo 

referente ao crédito originariamente executado neste processo e também 

outros créditos), trata-se de um crédito que não foi honrado pelos 

devedores e que inclusive ensejou o pedido de cumprimento de sentença 

por parte da Fiagril no processo nº 1002163-56.2016.8.11.0045. Além 

disso, segundo demonstrado nos autos pelos exequentes, referido crédito 

está inserido no rol de dívidas constantes da Recuperação Judicial 

promovida por Alessandro Nicoli e outros, em trâmite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Sinop/MT (processo nº 1011782-32.2018.8.11.0015), onde o 

Plano de Recuperação apresentado pelos devedores propõe o pagamento 

do crédito com um deságio de 60% (sessenta por cento), 18 (dezoito) 

meses de carência para início do pagamento e quitação do saldo 

remanescente em 196 (cento e noventa e seis) parcelas, ou seja, mais de 

16 (dezesseis) anos para realizar o pagamento. Por qualquer ângulo que 

se analise, é evidente a inidoneidade da referida garantia. O mesmo ocorre 

em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 4.842 do CRI de Lucas do Rio 

Verde/MT, pois apesar de ter sido adquirido pela executada no ano de 

2012 por valor superior ao ora executado (o que sugere que atualmente 

tenha valor muito maior), pende sobre ele uma garantia hipotecária relativa 

a uma dívida no valor de R$ 75.890.000,00 (setenta e cinco milhões e 

oitocentos e noventa mil reais), cujo pagamento da última prestação está 

previsto para 10/12/2032. Resumindo, ambas as garantias ofertadas não 

se mostram hábeis para garantir a execução e impedir os atos executivos. 

Ademais, não bastasse a ausência de penhora, caução ou depósito (que 

por si só impedem o efeito suspensivo almejado), entendo que os 

fundamentos da executada não são suficientemente relevantes, pois 

inexiste qualquer ilegalidade aparente no acordo entabulado e que deu 

origem ao crédito exequendo, tendo a avença sido firmada/assinada não 

apenas pelos advogados ora exequentes (que prestavam serviços 

jurídicos à Fiagril), mas também pelos administradores da referida empresa 

(Carlos Enrique Kempff Bruno e Sergio Edegar Girardi de Quadros, este 

último representado pelo procurador Marcos Eliesio Castro). Neste 

aspecto, transcrevo e ratifico os fundamentos da r. decisão proferida no 

processo nº 1006154-35.2019.8.11.0045, em 18/12/2019, da lavra da juíza 

substituta deste juízo: “(...) não se pode olvidar que o Termo de Acordo 

fora assinado pelos Administradores da Empresa Fiagril Ltda há época, 

conforme revela o id. n. 27284123-Pág. 9, os quais, ainda, que assistidos 

juridicamente, detinham capacidade técnica para leitura dos termos do 

acordo e impugnação das cláusulas pretensamente lesivas a própria 

empresa. Ademais, o Código Civil de 2002 inaugurou no ordenamento 

jurídico brasileiro inédita preocupação principiológica ao estabelecer os 

princípios da eticidade (boa-fé), da operabilidade (maleabilidade 

interpretativa diante de cláusulas gerais) e da socialibilidade (função 

social) como seus pilares, desvinculando-se do caráter patrimonialista, 

agrário, conservador e individualista do Código Civil de 1916. No tocante 

ao princípio da eticidade expresso no Código Civil através do princípio da 

boa-fé, não se pode olvidar que esta é presumida, devendo a má-fé ser 

comprovada. Por seu turno, o princípio da boa-fé está intimamente ligado a 

formação do negócio jurídico, mediante o exercício de funções 

interpretativas, controladora e integrativa, consoante redação dos arts. 

113, 187 e 422, todos do Código Civil, com redação “in verbis”: “Art. 113. 

Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 

usos do lugar de sua celebração.” “Art. 187. Também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes.” “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” Nestes termos, ausente conteúdo probatório mínimo a 

corroborar a versão da parte Autora, de modo que não verificada a 

probabilidade do direito, ao menos em juízo de cognição sumária." 3. Diante 

do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento 
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de sentença e DEFIRO o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos 

financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada até o limite do crédito indicado na execução (R$ 4.304.965,13), 

por meio de penhora on line via BACENJUD. Caso seja confirmado o 

bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome da parte 

executada, considerar-se-á efetuada a penhora, providenciando-se, em 

seguida, a intimação do devedor acerca da constrição, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para apresentar defesa em 05 

(cinco) dias, nos exatos termos do §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC. A 

intimação da devedora será dispensada em caso de bloqueio de quantia 

ínfima, compreendida esta como aquela incapaz de cobrir o valor das 

custas e despesas processuais (art. 836, CPC), a qual será desbloqueada 

e restituída à conta de origem pelo juízo. Ficam os exequentes intimados 

para manifestarem quanto aos termos da impugnação apresentada pela 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO APARECIDO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito e intimo os advogados da parte, a fim de requererem o 

que direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO APARECIDO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito e intimo os advogados da parte, a fim de requererem o 

que direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002886-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LORENCON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANO LORENCON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002886-70.2019.8.11.0045 REQUERENTE: CELSO LORENCON 

REQUERIDO: JOSEANO LORENCON Vistos etc. Trata-se de ação de 

curatela proposta por Celso Lorençon que objetiva a interdição de 

Joseano Lorençon, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra o 

Requerente, em síntese, ser genitor do curatelado Joseano Lorençon, o 

qual padece de deficiência intelectual descrita no CID F71 (retardo mental 

moderado). Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Joseano 

Lorençon impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma 

vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do 

interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar curadora especial 

para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar 

nomeando o requerente como curador provisório, bem como foi designada 

audiência para interrogatório do requerido (ID 21010579). Realizado o 

interrogatório do requerido, cuja gravação audiovisual encontra-se 

anexada ao termo de audiência (ID 22793555) foi dispensada a realização 

de prova pericial, sendo nomeado curador especial, o qual apresentou 

impugnação à ação conforme se infere no ID 23864156. O Ministério 

Público manifestou pela procedência do pedido formulado na inicial para 

concessão da curatela de Joseano Lorençon ao requerente Celso 

Lorençon (ID 30912208). É O RELATÓRIO. DECIDO. O Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. A par disso, insta consignar que consoante o artigo 84 da novel lei 

“a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”. 

Diante desse novo cenário legal “a curatela de pessoa com deficiência 

constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e 

às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível” (art. 

84, §3º). Em análise aos elementos coligidos aos autos, verifica-se que o 

requerido Joseano Lorenço possui diagnóstico de deficiência intelectual 

(CID F71), sendo certo que durante o interrogatório realizado com o 

mesmo demonstrou não possuir qualquer conhecimento quanto a 

questões de ordem monetária. Neste ínterim, resta perfeitamente cabível a 

possibilidade de curatela expressa no art. 85 , caput da Lei nº 

13.146/2015: “Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.” Outrossim, 

não resta verificada a existência de qualquer óbice que desabone o 

múnus público da curatela pelo requerente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro 

no artigo 85 da Lei nº 13.146/2015 e, em consonância com o parecer 

ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para o 

fim de nomear o requerente Celso Lorençon como curador definitivo de 

seu filho Joseano Lorençon, para fins exclusivamente patrimoniais e 

negociais, dispensando a caução, bem como a prestação de contas pelo 

curador, ante a inexistência de bens e relevantes rendimentos em nome 

do curatelado. Intime-se o(a) curador(a) para prestar compromisso 

definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 759 do Código 

de Processo Civil, bem como que não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao 

curatelado, sem autorização judicial. Se o caso, os valores recebidos do 

INSS deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e 

bem-estar do curatelado. Transitado em julgado, expeça-se o termo de 

curatela definitiva e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Sem custas, uma vez que beneficiário da justiça 

gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Lucas do Rio Verde, 7 de 

abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002393-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOULHOSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito e intimo o advogado da parte autora, a fim de que, 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça, conforme 

certidão do ID 23753178, no valor de R$ 30,00 (trinta Reais).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002065-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINI DE FREITAS OAB - SP358083 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA ANDRADE CORTES (EXECUTADO)

EVANDRO CELLA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1002065-71.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

31.031,45 ESPÉCIE: [Multa de 10%]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: FIAGRIL Endereço: AV. 

AMAZONAS, 453-S, centro, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: EVANDRO CELLA Endereço: ASSENTAMENTO 

PIRATININGA, LT 42, S/N, ZONA RURAL, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 Nome: ADELINA ANDRADE CORTES Endereço: 

ASSENTAMENTO PIRATININGA, LT 42, S/N, ZONA RURAL, NOVA 

UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para providenciar o recolhimento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça com a finalidade de intimação dos executados acerca do bloqueio 

de valores, juntado comprovante aos autos LUCAS DO RIO VERDE, 14 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002809-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AELTON RAMOS MACIEL (AUTOR(A))

ROBERTO JOSE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002809-95.2018.8.11.0045 AUTOR(A): AELTON RAMOS MACIEL, 

ROBERTO JOSE RIBEIRO REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação designada para a data de 

19.05.2020 às 10h00min, preferencialmente acompanhados de Advogado. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Esclarecido a condição de 

hipossuficiência econômica, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002809-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AELTON RAMOS MACIEL (AUTOR(A))

ROBERTO JOSE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002809-95.2018.8.11.0045 AUTOR(A): AELTON RAMOS MACIEL, 

ROBERTO JOSE RIBEIRO REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação designada para a data de 

19.05.2020 às 10h00min, preferencialmente acompanhados de Advogado. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Esclarecido a condição de 

hipossuficiência econômica, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem 

prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 

3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000361-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SILVA PIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1 0 0 0 3 6 1 - 1 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NILSON SILVA 

PIVA Vistos etc. Intime-se o requerente para, querendo, impugnar a 

resposta à inicial e manifestar acerca da prestação de contas requerida, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

14 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001774-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KUNZLER DUTRA OAB - MT24640/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KREIN (REQUERIDO)

MAX HARLEN ARAUJO PINHEIRO LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001774-03.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MC & MA TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: MAX HARLEN ARAUJO PINHEIRO LIMA, RENATO 

KREIN Vistos etc. Intime-se o requerido Max Harlen Araujo Pinheiro Lima 

para juntar aos autos o instrumento mandamental outorgado aos 

advogados Itamar de Camargo Vieira Junior e Lucas Fratari da Silveira 

Tavares, sob pena de ineficácia dos atos praticados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Ademais, retifique-se o polo passivo para constar o espólio 

de Renato Krein, representado pela inventariante Sebastiana Maria 

Pereira. Certificado o decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 14 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002372-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM HILBIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002372-54.2018.8.11.0045 REQUERENTE: RUBEM HILBIG REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Altere-se o 

registro do feito para constar que doravante se tratará de “cumprimento 

de sentença”. Após, havendo demonstrativo discriminado do crédito na 

forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do 

CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao 

disposto no art. 535 do CPC. Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde, 14 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005904-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAJELA VIEIRA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005904-02.2019.8.11.0045 AUTOR(A): NAJELA VIEIRA RAMOS DA 

SILVA REU: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Najela Vieira Ramos em desfavor de Banco Honda S.A., 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a requerente, em 

síntese, que adquiriu uma motocicleta Honda Biz 125 junto à requerida pelo 

valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) em 48 parcelas de R$ 

344,73 (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), 

conforme nota fiscal e demonstrativos de débitos juntados aos autos. 

Narra, ainda, que foi surpreendida com a restrição de seu nome junto aos 

cadastros de inadimplentes por suposto débito na quantia de R$ 344,73 

(trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) vencida 

na data de 08.06.2019, mesmo adimplente com os pagamentos das 

parcelas do financiamento. Aduz que procurou a requerida para saber o 

motivo da restrição e que o funcionário que lhe atendeu informou a 

inexistência de débitos vencidos referente ao contrato nº 2197834/05 e, 

inclusive, forneceu cópia do extrato de quitação das parcelas adimplidas 

em que há comprovação do efetivo pagamento de todas as parcelas até 

novembro de 2019. Por fim, relata que embora tenha solicitado a exclusão 

da restrição indevida, o requerido permanece inerte. Diante do exposto, 

requer a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança e a 

baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo ao final 

confirmada a tutela pretendida com a condenação da requerida para 

declarar a inexistência do débito e ao pagamento de indenização. Juntou 

os documentos que entendeu pertinentes. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

concessão de tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 

300, §2º, do Código de Processo Civil, é possível, desde que presentes a 

relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a 

possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte 

requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito. No caso 

em tela, constato em sede de cognição sumária a verossimilhança dos 

fatos narrados, uma vez que os documentos juntados aos autos 

corroboram com as alegações expedidas, o que justifica a concessão da 

tutela de urgência postulada. Nesse sentido, a requerente juntou o 

comprovante de pagamento da parcela que ensejou a restrição e o próprio 

comprovante de inserção da restrição junto ao órgão de proteção de 

crédito (ID 26577114 e 26577133), o que evidencia a probabilidade do 

direito alegado. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo se consubstancia na manutenção da restrição do nome da 

requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida 

quitada, o que poderá acarretar em inúmeros constrangimentos e 

prejuízos à rotina da vida cotidiana. Ademais, não vislumbro na concessão 

da tutela provisória almejada o perigo da irreversibilidade, pois a medida 

pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo desde que surjam 

novos fatos aptos a autorizá-lo nos termos do art. 296 do CPC. Diante do 

exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar que a 

SERASA EXPERIAN proceda à imediata exclusão da restrição em nome da 

requerente do cadastro de inadimplentes referente ao contrato nº 

2197834/05, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), a partir do 6º dia contados de sua intimação. Consigno, ainda, 

que o requerido se abstenha de reinserir a requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito pela dívida discutida nestes autos até o deslinde do 

processo, sob pena de incorrer em multa diária nos moldes já estipulados. 

Outrossim, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação/mediação designada para a data de 19.05.2020 

às 09h30min, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou 

Defensor Público. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde, 11 de março de 2020. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003871-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO MOTA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO AS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE DA PERÍCIA MÉDICA, 

AGENDADA PARA O DIA 09/09/2020 A PARTIR DAS 08:30, POR ORDEM 

DE CHEGADA. A MESMA SERÁ REALIZADA NO CENTRO MÉDICO 

CÉSPEDES, AVENIDA MATO GROSSO, 936-s, BAIRRO ALVORADA, EM 

LUCAS DO RIO VERDE/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001779-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001779-54.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: B. L. G. D. S. EXECUTADO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos etc. Admito a emenda à inicial. Intime-se o executado para, 

querendo, impugnar a execução, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se, 

ainda, para implantação do benefício de prestação continuada à 

requerente, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 30 

(trinta) dias. Certificado o decurso do prazo sem manifestação, expeça-se 

precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 535, §3º, 

incisos I e II, do CPC. Em caso de impugnação, intime-se o exequente para, 

querendo, manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 14 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004458-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE OLIVEIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004458-32.2017.8.11.0045 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: SIMONE OLIVEIRA LEITE Vistos etc. Indefiro o requerimento 

de buscas de endereço da requerida, vez que inexiste nos autos 

comprovação do esgotamento de todos os meios à sua disposição para 

tal. Outrossim, intime-se a parte autora, via advogado constituído, para 

informar o atual endereço da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Certificado o decurso do prazo, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 

13 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000724-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (IMPETRADO)

HALEX MACIEL SILVA VIEIRA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

SANDRA KESROUANI (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000724-73.2017.8.11.0045 IMPETRANTE: BOM CLIMA REFRIGERACAO 

LTDA - ME IMPETRADO: SANDRA KESROUANI, HALEX MACIEL SILVA 

VIEIRA, CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA, AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por 

Bom Clima Refrigeração Ltda, contra os integrantes da Gerência de 

Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da 

SEFAZ-MT (Sandra Kesrouani, Halex Maciel Silva Vieira e Claudio Farias 

de Miranda) tendo em vista a exclusão da empresa requerente do Simples 

Nacional. Sustenta a impetrante que possui direito líquido e certo a 

permanecer no simples nacional, pois fora excluída de referida modalidade 

devido a suposta inadimplência de tributos, contudo ingressou com o 

procedimento de parcelamento dentro do prazo de regularização, tendo 

obtido seu deferimento e pago a primeira parcela. A liminar foi deferida 

conforme se infere da decisão de ID. 5019478. Os impetrados foram 

devidamente notificados conforme se infere na certidão de ID 14153039 p. 

8, contudo deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem (ID 

22144601). Parecer ministerial (ID. 22568700), manifestando pela 

concessão da segurança e, consequentemente, procedência dos 

pedidos, confirmando-se a liminar deferida. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. A concessão da segurança de forma definitiva é 

medida que se impõe, visto que a exclusão da impetrante do Simples 

Nacional a partir da notificação e com crédito tributário suspenso em razão 

de parcelamento viola o princípio da legalidade. In casu, na data de 

03.10.2016 a empresa impetrante foi intimada para regularizar o débito 

com a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de ser excluída de ofício do regime especial 

unificado de arrecadação de tributos e contribuições a partir da data de 

01.01.2017 (ID 4990572 e 4990576). Observa-se que o procedimento 

acima indicado está de acordo com o art. 28 da Lei Complementar nº 

123/2006, o qual prevê que “a exclusão do Simples Nacional será feita de 

ofício ou medicante comunicação das empresas optantes”. Contudo, após 

a notificação a impetrante ingressou com pedido de parcelamento do 

débito, o qual somente foi deferido na data de 04.11.2016, sendo a 

primeira parcela paga no prazo estabelecido no boleto. (ID. 4990635, 

4990667, 49906675 e 4990684). Sendo o parcelamento do débito causa 

suspensiva da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), resta clara a 

violação ao princípio da legalidade o ato de excluir o impetrante do Simples 

Nacional, conforme se infere do disposto no art. 17, V da Lei 

Complementar n. 123/2006: “Não poderão recolher os impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa 

de pequeno porte: V-que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, 

cuja exigibilidade não esteja suspensa.” Outrossim, permanecendo a parte 

impetrada inerte ao ser notificada, não buscou demonstrar a existência de 

débito sem exigibilidade suspensa junto a Secretaria de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso, o que constituiria justificativa para o ato de 

exclusão da impetrante do Simples Nacional. Por todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de DETERMINAR a autoridade 

coatora para que regularize a situação cadastral da impetrante, 

mantendo-a no SIMPLES NACIONAL, procedendo sua exclusão tão 

somente se verificados os requisitos autorizadores, por atos posteriores 

aos citados na presente ação, restando, no mais, confirmada a decisão 

liminar. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, parágrafo 

primeiro, da Lei n.º 12.016/2009). Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Sem custas (art. 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). Lucas do Rio Verde, 14 de abril de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006087-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINA DE JESUS MARTINS MINEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para que tome às providências necessárias no 

sentido de atender o solicitado no ID. 28894725.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004083-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA VICENTINA ANTONELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Tendo em vista o decurso do prazo solicitado, intimo a parte autora para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, providencie os documentos solicitados 

no ID 26117177.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003903-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GALVAO EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora para que tome às providências necessárias 

para cumprimento do solicitado no ID. 30452262. "Solicito atestados e 

laudos atualizados da Ortopedia para concluirmos a pericia medica."

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001198-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. G. D. J. G. (REQUERENTE)

SANDRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001198-78.2016.8.11.0045. Considerando-se que houve a 

concessão da tutela de urgência (evento n.º 4942811) e, na sequência, a 

expedição de ofício ao INSS para implantação do benefício (evento nº 

4963334), com posterior informação de que o benefício fora implantado 

(evento n.º 6817153 – pág. 1), intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente o documento denominado “Declaração de 

Benefício – Consta/Nada Consta”, a fim de verificar se consta ou não 

benefício em seu nome. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001493-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT CONSTRUCAO CIVIL COMERCIO E SERVICO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001493-76.2020.8.11.0045. Cite-se a executada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação da executada para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001687-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONDINO CIVA DONIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001687-76.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001743-12.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR LUIZ DELEVATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001743-12.2020.8.11.0045. Cite-se o executado para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realize o pagamento integral da dívida, 

acrescida de juros, multa e demais encargos da mora, ou promova a 

garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, ambos da Lei n.º 

6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a indicação de 

bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à penhora e à 

avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 6.830/1980]. Concretizada a penhora, 

proceda-se: a) à intimação do exequente a respeito da efetivação do ato 

de constrição judicial; b) à intimação do executado para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução [art. 12 e art. 16, ambos da 

Lei n.º 6.830/1980]. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MATTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000127-02.2020.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Proceda-se à citação da autarquia requerida, 

acompanhada do laudo da perícia judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente proposta de acordo [art. 1º, inciso II da Recomendação 

Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS], ou resposta/contestação [art. 335 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 236 de 810



Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

[art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000657-40.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000657-40.2019.8.11.0045. Uma vez interposto recurso de 

apelação e suas contrarrazões, encaminhe-se o processo para o Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, para fins de exame da matéria. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001435-10.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001435-10.2019.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000454-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA BROILO QUINZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000454-15.2018.8.11.0045. Uma vez interposto recurso de 

apelação e decorrido o prazo para apresentar contrarrazões, 

encaminhe-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001240-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. M. S. L. (EXEQUENTE)

G. S. M. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANI SAN MARTINO MIGUEL OAB - 181.542.068-54 

(REPRESENTANTE)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. L. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO o EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca do ofício de ID 31219474.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000173-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI ROSPIERSKI (AUTOR(A))

EMERSON RICARDO ROSPIERSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE DA COSTA (REU)

LEANDRO LUIZ DE COSTA (REU)

LOURDES DA COSTA (REU)

LUCIANA LUCIA DE COSTA (REU)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: R$ 300,00 (trezentos reais), conforme certidão do Oficial de 

Justiça ID 27513754.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001287-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINA DRESSEL (EXECUTADO)

ENIO DRESSEL (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: R$ 60,00(sessenta reais), conforme certidão do Oficial de Justiça 

ID 30152214.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003508-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES ALEGRE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003508-23.2017.8.11.0045. Considerando o teor do 

documento encartado no evento nº 31113791, como forma de concretizar 

o comando emanado da decisão judicial que determinou a conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez (evento nº 24545887), 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a 

implantação da aposentadoria por invalidez em favor da autora. 

Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência 

que o não-cumprimento da ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

importará na incidência de multa diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em 

benefício da parte autora, sem prejuízo da realização de nova avaliação 

da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § único do Código de Processo Civil]. 

Considerando-se que a autarquia requerida manifestou concordância 

quanto ao conteúdo do cálculo de liquidação da dívida, arquivado no 

evento n.º 27631417, com base no conteúdo do art. 535, § 3.º do Código 
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de Processo Civil, DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia 

em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento de sentença, 

mediante Requisição de Pequeno Valor. Cumpra-se integralmente a 

decisão judicial encartada no evento n.º 30936066. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 13 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001789-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001789-98.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

amparo social ao portador de deficiência com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

Relego a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. Com espeque no teor do 

art. 1º da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, Determino, 

desde logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame 

médico. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, apresentar 

quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Apresento os dados gerais e os quesitos unificados 

previstos no Anexo da Recomendação Conjunta nº 1 do CNJ/AGU/MTPS, a 

seguir expostos, a serem respondidos pelos ‘expert’. I – DADOS GERAIS 

DO PROCESSO: a) Número do processo b) Juizado/Vara II – DADOS 

GERAIS DO(A) PERICIANDO(A): a) Nome do(a) autor(a) b) Estado civil c) 

Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III – DADOS GERAIS DA PERÍCIA: a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV – 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A): a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V – EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA: a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Tão logo apresentado o laudo pericial, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Concedo à parte requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000458-81.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 
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comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi deferido até 12/03/2020 (evento 

nº 30897369 – pág. 1). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que o autor, em 26/03/2020, submeteu-se à 

avaliação médica, subscrita por profissional da área médica e 

devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em 

que se constatou que o requerente encontra-se inapto para o trabalho que 

exercia (evento nº 30897367 – pág. 1). Logo, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou o requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais, circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, creio que o requerente 

logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar 

que o perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o 

seu, alegado, direito a concessão do benefício previdenciário pleiteado 

(‘periculum in mora’). É que, o benefício previdenciário perseguido tem jaez 

eminentemente alimentar, de tal sorte que o requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer ulteriormente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, RECONSIDERO EM PARTE a 

decisão anteriormente prolatada e, por consequência, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS que tome as providências necessárias no sentido de 

restabelecer o auxílio-doença ao autor Francisco de Assis Sousa, dentro 

do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, devendo ser realizada nova 

reavaliação administrativa da necessidade da manutenção do benefício, a 

pedido do autor/segurado, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias [art. 

60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, a implantação do benefício em favor do 

autor. Cumpra-se a decisão judicial encartada no evento n.º 30936066, no 

tocante aos atos necessários à realização da perícia médica. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001805-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR ALCENO WERMEIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001805-52.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

autor como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova documental, 

apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a instrução 

probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações do autor e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório e ampla defesa. Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001820-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SILVA DO VALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001820-89.2018.8.11.0045. Considerando o teor do 

documento encartado no evento nº 31162759, como forma de concretizar 

o comando emanado da decisão judicial que determinou a conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez (evento nº 22183261), 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a 

implantação da aposentadoria por invalidez em favor da autora. 

Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência 

que o não-cumprimento da ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

importará na incidência de multa diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em 

benefício da parte autora, sem prejuízo da realização de nova avaliação 

da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § único do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004206-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004206-58.2019.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 
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realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de o 

autor ser portador de deficiência, que o incapacite para o desempenho de 

atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção da aposentadoria por invalidez. Provas deferidas: considero, 

que a realização de exame médico-pericial revela-se como meio 

imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde do 

requerente [art. 42 da Lei n.º 8.213/1991]. Diante desta perspectiva, Defiro 

a produção da prova pericial, exclusivamente. Nomeio, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque 

[CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com], que deverá ser 

contatado, via e-mail, a fim de que informe data, hora e local para 

realização da perícia. Com as informações, intime-se a parte autora, 

através do advogado constituído, via DJe, para que compareça à perícia 

agendada, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) ao exame 

médico. Intimem-se as partes litigantes para, caso queiram, apresentar 

quesitos, indicar assistentes técnicos e arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 

§ 1.° do CPC/2015]. Quanto ao valor dos honorários periciais, em 

processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem arcados pela Justiça 

Federal. ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro 

do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, 

desde que justificada a necessidade. Distribuição do ônus da prova. O 

ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004928-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004928-29.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 16603171 – pág. 26). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que o 

autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias graves 

(Deformação da perna esquerda como osteomielite, suspeito de tumor 

maligno, negativo no anatomopatológico), e que está inapto ao exercício de 

atividades braçais, conforme se observa do teor do Laudo Pericial 

encartado nos eventos nº 22922606 e 22922614. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor José Monteiro da Silva, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício, a pedido do 

autor, dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, 

§§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS para que tome as providências necessárias no 

sentido de implantar o benefício ao autor. Com fundamento no conteúdo do 

art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005289-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TESSELE CARGNELUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005289-46.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 
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denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o pedido de prorrogação do benefício foi 

indeferido unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica 

realizada pelo INSS (evento nº 16943063 – pág. 46). Esmiuçando o acervo 

de informações engendradas, denota-se que o autor submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portador de moléstias graves, diagnosticadas sob o CID 10 

F410, F332, N943, e que está inapta temporariamente ao exercício de sua 

atividade laboral, conforme se observa do teor do Laudo Pericial 

encartado nos eventos nº 22943714 e 22943739. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Camila Tessele Cargnelutti, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício, a pedido da 

autora, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da 

Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS para que tome as providências necessárias no 

sentido de implantar o benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do 

art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002327-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RONEI JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002327-50.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autor 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que o 

auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário 

da perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 13739730 – pág. 14). 

Esmiuçando o acervo de informações engendradas, denota-se que o 

autor submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área 

médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias graves, 

diagnosticadas sob o CID 10 M545, M541, M16, M199, M255, e que está 

inapto ao exercício de suas atividades laborais, conforme se observa do 

teor do Laudo Pericial encartado nos eventos nº 18436718 e 18436726. 

Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a 

título precário, a existência de moléstia que tornou o requerente incapaz 

para o exercício regular de suas atividades laborais habituais — 

circunstância que dá fundamento a plausibilidade do direito invocado 

(‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, 

considero que o requerente logrou êxito em expor situação pontual que 

possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação 

jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do benefício 

previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício previdenciário tem 

natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e 

a entidade familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio 

de suas necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para 

promover a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica 

pelas características intrínsecas da moléstia que o requerente suporta, 

não existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que o requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor Osvaldo Ronei Jung, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício, a pedido do 

autor, dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, 

§§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para que tome as providências 

necessárias no sentido de implantar o benefício ao autor. Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de 

pagamento dos honorários do perito. Não havendo mais provas a serem 

produzidas, Declaro encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002109-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENILCE PAULETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002109-22.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurado da Previdência Social, visto que já 

auferia o auxílio-doença e o pedido de prorrogação do benefício foi 

indeferido unicamente porque houve parecer contrário da perícia médica 

realizada pelo INSS (evento nº 13495736 – pág. 6). Esmiuçando o acervo 

de informações engendradas, denota-se que o autor submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portador de moléstias graves, diagnosticadas sob o CID 10 

S934, M19, S824, M255, e que está inapta parcialmente para o exercício 

de sua atividade laboral, conforme se observa do teor do Laudo Pericial 

encartado nos eventos nº 18646537 e 18647145. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou o requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dele dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença à autora Lorenilce Pauletti, dentro do prazo improrrogável 

de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação administrativa 

da necessidade da manutenção do benefício, a pedido da autora, dentro 

do prazo de 120 (cento e vinte) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei n.º 

8.213/1991]. Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS para que tome as providências necessárias no sentido de 

implantar o benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada 

a instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às 

partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001068-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (EMBARGANTE)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001068-49.2020.8.11.0045. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Cabe referir, 

ainda, neste ponto, dado a extrema relevância/pertinência de suas 

observações, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero [“Código de Processo Civil Comentado”, 2.ª ed., atual. e 

ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 976], cujo 

magistério, acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, assinala: “2. Atribuição de Efeito Suspensivo. A concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do executado depende de requerimento 

do embargante, da presença dos requisitos da tutela antecipada — a 

relevância dos fundamentos dos embargos e a possibilidade de o 

prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave 

dano de difícil ou incerta reparação — e da prévia segurança do juízo por 

penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1.º, CPC). Não é 

possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos embargos. A 

relevância dos fundamentos dos embargos está na existência de 

possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. A relevância 

dos fundamentos dos embargos concerne à considerável probabilidade de 

julgamento favorável ao embargante. “3. Perigo Manifesto de Dano Grave 

de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos 

embargos do executado está condicionada à possibilidade de o 

prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de 

difícil ou incerta reparação ao executado. O perigo tem de ser manifesto 

— patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se 

caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se 

encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da 

execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria 

ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer 

execução a ultimação de seus atos expropriatórios. O perigo de manifesto 

dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação não deve, portanto, ser 

buscado a partir das consequências legais da execução forçada. Deve 

ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito a 

execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar 

manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação. O perigo de 

dano não está propriamente na alienação, mas na especial qualidade do 

bem suscetível de alienação. A alienação de bem de significativo valor 

sentimental, de bem que ocupa singular importância no mercado ou do qual 

depende o sustento do executado ou de sua família pode caracterizar 

perigo manifesto de dano irreparável ou de difícil reparação, legitimando 

assim a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado” — 

com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, denota-se, em um juízo de 

cogn i ção  não -exau r i en te ,  q u e  o  q u e s t i o n a m e n t o  d a 

legitimidade/regularidade do título executivo, não se fundamenta em 

teses/proposições sólidas e que evidenciam ‘primo icto oculi’, de plano, a 

possibilidade concreta de êxito da ação (‘fumus boni iuris’). É que não 

existem evidências concretas que demonstrem, com um grau mínimo de 
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segurança, a caracterização de vício e/ou irregularidades no título 

executivo que fundamenta a demanda expropriatória. Não há, também, 

indícios mínimos que comprovem a possível inexistência da causa/origem 

do débito. A verificação deste evento, efetivamente, reclama/exige debate 

aprofundado acerca de todo o conjunto de subsídios probatórios que 

circundam os fatos. Ademais, não se pode olvidar, ainda, que a mera 

discussão, no âmbito judicial, a respeito da existência e/ou da qualidade da 

relação jurídica de direito obrigacional, não constitui obstáculo 

intransponível para inclusão do nome do suposto devedor no cadastro de 

inadimplentes. O teor do verbete da Súmula n.º 380 do STJ traduz essa 

orientação, fundamentado em entendimento sucessivo e pacífico no 

âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

versando a respeito da temática/questão e registra, de maneira taxativa, 

que: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Por via de consequência, diante desta 

perspectiva: a) com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo 

Civil, Recebo os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito 

suspensivo. b) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Proceda-se à 

intimação da exequente, através do advogado constituído, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001080-63.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (EMBARGANTE)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001080-63.2020.8.11.0045. Considerando-se que os 

presentes embargos à execução foram protocolados em duplicidade, e 

que nos autos n.º 1001068-49.2020.8.11.0045 já foi prolatada decisão, 

Determino que se proceda ao cancelamento da distribuição desta 

demanda. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000293-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINO RABSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000293-05.2018.8.11.0045. Requerente: Aldino Rabsch. Requerido: INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos Santos 

Fialho. Data: 13 de abril de 2020. Aldino Rabsch, devidamente qualificado, 

ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que é segurado da 

Previdência Social e que é portador de grave doença, que lhe impossibilita 

de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação 

médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade de 

desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos 

requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi indeferida a tutela de 

urgência e efetivada a citação da requerida. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação, oportunidade em que articulou que para fazer 

‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a 

qualidade de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido 

despacho saneador, oportunidade em que foi determinada a realização de 

perícia médica. Realizada a perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, 

sobre o qual foram intimadas as partes. Na sequência foi concedida a 

tutela de urgência e encerrada a instrução, apenas o autor veiculou 

memoriais escritos reiterando os pedidos. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que o 

autor já auferia o auxílio-doença e o benefício foi indeferido unicamente 

porque houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS 

(evento n.º 11537294 – pág. 7). Demonstrada, portanto, de maneira 

satisfatória, a integralização do período de carência necessário, segundo 

dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E 

mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que o requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que o 

autor é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 

a circunstância de que a doença da qual o requerente se encontra 

acometido é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado nos eventos nº 19739033 e 19739292, o qual foi 

coroado com as seguintes conclusões: “b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). R Hemosiderose bilateral, 

osteoartrose femorotibial medial e femoropatelar e osteofitos femorais e 

tibiais, gonartrose de joelho direito, CID 10 M17. (...). f) Doença/moléstia ou 

lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. R Sim, devido a 

Hemosiderose bilateral, osteoartrose femorotibial medial e femoropatelar e 

osteofitos femorais e tibiais, gonartrose de joelho direito. g) Sendo positiva 

a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de 

natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R É permanente e 

total. h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a). R 2017. i) Data provável de início da 

incapacidade identificada. Justifique. R Desde setembro de 2017, por 

atestado de incapacidade. (...). l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? R É total e permanente. (...). p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? R Não haverá recuperação” 

(sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face do 

contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução 
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arrematada pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada 

aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar 

evidenciado que o autor se encontra incapacitado definitivamente para 

desempenho de sua atividade habitual, haja vista que não reúne 

condições mínimas para praticar qualquer atividade laboral. Quanto ao 

termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser fixado desde a data do 

requerimento administrativo do benefício, em 08/01/2018 (evento n.º 

11537294 – pág. 7), pois o autor já estava incapacitado para o trabalho 

(conf. resposta ao quesito da letra ‘i’ do laudo pericial), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico, em 29/04/2019 (evento nº 19739033), 

a partir de quando o requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por 

invalidez, haja vista que somente nesta data é que se comprovou a 

incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades laborais. 

Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos seguintes 

precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por fim, que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – 

Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto 

aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Aldino Rabsch contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, 

na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, 

como corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para o 

requerente Aldino Rabsch, contado a partir da data da cessação 

administrativa (08/01/2018), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (29/04/2019), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004131-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SALETE RIBEIRO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004131-87.2017.8.11.0045. Requerente: Sirlei Salete Ribeiro da Rosa. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 13 de abril de 2020. Sirlei Salete Ribeiro 

da Rosa, qualificada nos autos, apresentou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se 

encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que lhe 

impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a 

avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade 

de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência 

dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi indeferida a tutela de 

urgência e efetivada a citação da autarquia requerida. Citada, a autarquia 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que articulou que 

para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, a autora deveria 

comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta 

para exercer atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. 

Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Houve réplica, 

oportunidade em que a parte requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, 

oportunidade em que foi determinada a realização de perícia médica. 

Realizada a perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual 

foram intimadas as partes. Encerrada a instrução, apenas a autora 

veiculou memoriais escritos reiterando os pedidos. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na 

medida em que a autora já auferia auxílio-doença (evento n. 11185823 – 

pág. 13) e o pedido de prorrogação foi indeferido unicamente porque 

houve parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (eventos nº 

10289655 – pág. 25). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que a 
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autora é portadora de moléstia que a torna incapaz de desenvolver a 

atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no 

laudo pericial deflui-se, outrossim, que a requerente, em função da 

moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, em 

paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como 

a circunstância de que a doença da qual a requerente se encontra 

acometida é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado nos eventos nº 17865320 e 17865323, o qual foi 

coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor é portador de algum 

tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que 

por aproximação)? R Sim, desde 2015. 2) Qual é a origem da suposta 

enfermidade/patologia sofrida pelo autor? R Degenerativa. (…) 6) As 

lesões ou/a sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de 

atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais 

diárias? R Sim. (…) 15) O autor se apresenta incapacitado para o 

trabalho? Se o autor for portador de mais de uma doença, apontar quais 

delas acarretam a incapacidade laboral. R Sim, devido a Escoliose, 

discopatia lombar, três hérnias de disco lombares, estenose de canal 

vertebral e com estenose foraminal bilateral e compressão radicular a 

esquerda, tendinopatia supraespinhal e bursite subacromial de ombro 

direito, esporão de calcâneo e esclores subcondral do pé direito. 16) Caso 

haja incapacidade, qual a data do seu início (ainda que por aproximação)? 

R Dezembro de 2015. (...) 18) Caso haja incapacidade, diga o(a) Sr. 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou 

temporária? R É permanente. 19) Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito 

se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total? R É total. 

(...). 21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade 

habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra 

atividade laborativa? R Não.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e 

principalmente em face do contexto probatório carreado aos autos, 

sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo pericial levado a 

efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que a autora se encontra 

incapacitada definitivamente para desempenho de sua atividade habitual, 

haja vista que não reúne condições mínimas para realizar qualquer 

atividade laboral. Consequentemente, faz jus a autora à concessão do 

auxílio-doença, desde a data da cessação administrativa do benefício, em 

07/02/2016 (evento n. 11185823 – pág. 13), pois já estava incapacitada 

para o trabalho (conf. resposta ao quesito 16 do laudo pericial), até a data 

da juntada aos autos do laudo médico, em 07/02/2019 (evento nº 

17865320), a partir de quando a requerente faz jus ao benefício da 

aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta data é que se 

comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades 

laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento consolidado no 

âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Por 

fim, considerando-se que a plausibilidade do direito invocado — que se 

caracteriza devido à ocorrência da cobrança irregular — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo da demora da prestação jurisdicional — configurado no 

risco que a manutenção dos descontos em conta bancária pode dinamizar 

— (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes as 

hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência [art. 300 do 

Código de Processo Civil/2015]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na peça inicial por Sirlei Salete Ribeiro da Rosa contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Deferir a tutela 

de urgência pretendida e, como consequência natural, Determinar que o 

Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para a requerente Sirlei Salete Ribeiro da Rosa, a partir da 

data da cessação administrativa do benefício (07/02/2016), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico (07/02/2019), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação — as prestações vencidas 

—, excluídas eventuais parcelas vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Expeça-se ofício eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro Social, através 

do Sistema JusConvenio, com o intuito de requisitar, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, a implantação do auxílio-doença à 

requerente. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito judicial. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de 

abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002839-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZICLER MILAN BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002839-67.2017.8.11.0045. Requerente: Rozicler Milan Borba. Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos 

Santos Fialho. Data: 13 de abril de 2020. Rozicler Milan Borba, qualificada 

nos autos, apresentou Ação Previdenciária contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, aduzindo, em síntese, que 

desempenha atividade na área urbana e que se encontra cadastrada junto 

à autarquia requerida na condição de contribuinte. Alegou que é portadora 

de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades laborais. 

Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade em que 

ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades laborais. 

Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim de 

ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria 

por invalidez. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada a citação da 

autarquia requerida. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a qualidade 
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de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido 

despacho saneador, oportunidade em que foi determinada a realização de 

perícia médica. Realizada a perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, 

sobre o qual foram intimadas as partes. Encerrada a instrução, apenas a 

autora veiculou memoriais escritos reiterando os pedidos. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na 

medida em que a autora já auferia auxílio-doença (evento n. 10244313 – 

pág. 3) e o pedido de prorrogação foi indeferido unicamente porque houve 

parecer contrário da perícia médica realizada pelo INSS (eventos nº 

9257543 – pág. 29). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que a 

autora é portadora de moléstia que a torna inapta para atividades laborais. 

Com o intuito de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos 

dados registrados no respeitável laudo técnico, encartado nos eventos nº 

16105928 e 16105934, o qual foi coroado com as seguintes conclusões: 

“1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso 

positivo, desde quando? Informar o CID. R Sim, desde 2017, CID T923, 

M545, M546, S820, M841, M519, M549. (...). 10) É possível fixar a data do 

início da doença (DID)? R Sim, desde 2017. 11) É possível fixar a data em 

que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII) – MÊS E ANO? 

R Julho de dois mil e dezessete. (...). 13) O(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado(a) para as atividades que anteriormente exercia? R Sim. 14) 

Caso haja incapacidade, diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a incapacidade 

laborativa. No seu entender é parcial ou total? R É total. 15) Caso a 

resposta anterior seja afirmativa diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a 

incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? R 

É permanente.” (sic). Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente 

em face do contexto probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da 

solução arrematada pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova 

carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de 

deixar evidenciado que a autora se acha incapacitada de forma total e 

permanente para a atividade laboral que vinha exercendo de motorista de 

ônibus, o que enseja a concessão do benefício de auxílio-doença 

pleiteado. Não há falar, neste momento, em aposentadoria por invalidez, 

pois a incapacidade da autora é somente para a atividade de motorista de 

ônibus, havendo possibilidade de reabilitação profissional, em atividades 

que não demandem esforço físico, como as de natureza burocrática, 

sendo que atualmente a autora conta com apenas 29 anos de idade 

(evento nº 9257543 – pág. 22). Vale lembrar, por oportuno, que incumbe 

ao INSS, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, submeter a autora a 

processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade 

compatível com a sua incapacidade. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Regionais Federais o seguinte aresto que versa acerca de 

questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. PROVA. INCAPACIDADE 

PARCIAL PERMANENTE. REABILITAÇÃO. 1. São três os requisitos para a 

concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade: 1) a 

qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais, salvo nos casos excepcionados por lei; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. O segurado portador de 

enfermidade que o incapacita para o exercício de sua atividade laboral 

habitual tem direito à concessão do benefício de auxílio-doença. 3. Não 

sendo total a incapacidade da parte autora, mostra-se não só adequado 

como também necessário que se promova o processo de reabilitação 

profissional, conforme previsto no art. 62 da Lei 8.213/91, mantendo-se, 

enquanto isso, o benefício de auxílio-doença.” (TRF4, AC 

5007611-13.2018.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator 

Márcio Antônio Rocha, juntado aos autos em 25/06/2019) – com 

destaques não inseridos no texto original. Logo, comprovado através do 

laudo pericial padecer a autora de doença que a torna incapacitada para o 

exercício de suas funções habituais, considero que a requerente faz jus à 

concessão do benefício de auxílio-doença, desde a data do requerimento 

na via administrativa, ocorrido em 05/07/2017 (evento nº 9257543 – pág. 

25), pois a autora já estava incapacitada para o trabalho, conforme se 

extrai da resposta ao quesito 11 do laudo pericial. Em se tratando de 

benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo 

final, devendo ser mantido até a reabilitação da autora para outra atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, caso considerada não-recuperável, até 

a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez [cnf.: TRF 4ª 

Região: Reexame Necessário nº 5002168-74.2011.404.7009/PR. Relatora: 

Loraci Flores de Lima, Sexta Turma, julgado em 31/08/2011]. Cumpre 

lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento consolidado no 

âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Por 

fim, considerando-se que a plausibilidade do direito invocado — que se 

caracteriza devido à ocorrência da cobrança irregular — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo da demora da prestação jurisdicional — configurado no 

risco que a manutenção dos descontos em conta bancária pode dinamizar 

— (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes as 

hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência [art. 300 do 

Código de Processo Civil/2015]. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Rozicler Milan Borba 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Deferir a tutela de urgência pretendida e, como consequência natural, 

Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento 

do benefício de auxílio-doença, para a requerente Rozicler Milan Borba, 

contado a partir da data do requerimento administrativo (05/07/2017), 

devendo incidir, sobre os valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, juros de mora desde a citação ou desde quando 

devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde 

quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas as parcelas 
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vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Expeça-se 

ofício eletrônico ao Instituto Nacional do Seguro Social, através do Sistema 

JusConvenio, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, a implantação do auxílio-doença à requerente. Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES2014/00305 do Conselho 

da Justiça Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento 

dos honorários do perito judicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004228-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEID DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - 459.986.040-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004228-87.2017.8.11.0045. Requerente: Deid Dias dos Santos. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 13 de abril de 2020. Deid Dias dos 

Santos, qualificada nos autos, apresentou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área urbana e que se 

encontra cadastrada junto à autarquia requerida na condição de 

contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que lhe 

impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se submeteu a 

avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a impossibilidade 

de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, pela procedência 

dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, 

alternativamente, a aposentadoria por invalidez, bem como condenada a 

autarquia requerida no pagamento de indenização por danos morais. Foi 

relegado o exame do pedido liminar e determinada a realização de perícia 

médica. Realizada a perícia médica, veio aos autos o laudo pericial. Na 

sequência foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação da 

autarquia requerida. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, a autora deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Oportunizada 

a produção de provas, as partes não manifestaram interesse na dilação 

probatória. Determinada a complementação do laudo pericial, veio aos 

autos o respectivo complemento, do qual foram intimadas as partes, 

apenas a autora se manifestou reiterando os pedidos. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada da autora e o cumprimento do período de carência, 

genericamente contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na 

medida em que a autora já auferia a aposentadoria por invalidez e o 

benefício foi indeferido unicamente porque houve parecer contrário da 

perícia médica realizada pelo INSS (evento nº 10392442). Demonstrado, 

portanto, de maneira satisfatória, a integralização do período de carência 

necessário, segundo dispõe o comando normativo do art. 25, inciso I da 

Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar pormenorizadamente os fatos 

submetidos à apreciação, denota-se que a requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

constatado que a autora é portadora de moléstia que a torna incapaz de 

desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir dos dados 

consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que a requerente, em 

função da moléstia que apresenta, não mais tem condições de concorrer, 

em paridade de condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem 

como a circunstância de que a doença da qual a requerente se encontra 

acometida é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 11310519, o qual foi coroado com 

as seguintes conclusões: “1) O autor é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por 

aproximação)? R Sim, desde janeiro de 2017. 2) Qual é a origem da 

suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? R degenerativa. (…) 6) 

As lesões ou/a sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício 

de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais 

diárias? R Sim. (…) 15) O autor se apresenta incapacitado para o 

trabalho? Se o autor for portador de mais de uma doença, apontar quais 

delas acarretam a incapacidade laboral. R Sim. (...) 18) Caso haja 

incapacidade, diga o(a) Sr. Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é permanente ou temporária? R É permanente. 19) Caso haja 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é parcial ou total? R É total. (...). 21) Caso a sequela apresentada 

impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de 

reabilitação profissional para outra atividade laborativa? R Não.” (sic). 

Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face do contexto 

probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada 

pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos 

segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que a 

autora se encontra incapacitada definitivamente para desempenho de sua 

atividade habitual, haja vista que não reúne condições mínimas para 

realizar qualquer atividade laboral. Consequentemente, faz jus a autora à 

concessão do auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo 

do benefício, em 06/09/2017 (evento nº 10392442), pois já estava 

incapacitada para o trabalho, conforme informado pelo perito em 

complemento ao laudo pericial (evento n.º 24176198), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico, em 10/01/2018 (evento nº 11310492), 

a partir de quando a requerente faz jus ao benefício da aposentadoria por 

invalidez, haja vista que somente nesta data é que se comprovou a 

incapacidade definitiva para o exercício de suas atividades laborais. 

Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono ementa dos seguintes 

precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção de aposentadoria por 

invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos autos, quando a 

incapacidade não for reconhecida administrativamente. Precedentes. 

Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro José 

Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, DJ 01/08/2005, 

p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, toda vez que não 

houver reconhecimento da incapacidade na esfera administrativa, deve 

ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. Agravo regimental 

improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, 

Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 486). Cumpre 

lembrar, por sua vez, que de acordo com o entendimento consolidado no 
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âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à Fazenda 

Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Por 

derradeiro, quanto ao pedido de condenação, fruto da ocorrência de 

danos morais, devido à postura adotada por parte da autarquia requerida, 

voltada à negar-se a conceder, no âmbito administrativo, o beneficio 

previdenciário, considero que está fadado ao insucesso. Esmiuçando o 

material cognitivo produzido no processo, deflui-se que inexistem vestígios 

externos que tenham o condão de assegurar, de forma concreta e 

objetiva, a execução de postura, por parte da requerida, que revele a 

prática de ilegalidade/irregularidade substancial no procedimento 

administrativo que resultou no indeferimento da concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez — fruto da não-observância dos postulados 

do contraditório e da ampla defesa, má-fé, dolo ou omissão relevante. É 

que a Administração Pública tem o poder-dever de, segundo critérios de 

natureza normativa e técnicos, examinar a viabilidade prática e o 

preenchimento dos requisitos legais, para efeito de avaliar a concessão 

de benefícios previdenciários, com a consequência de que eventual 

rejeição de pedido de concessão de benefício previdenciário, exatamente 

porque se insere no âmbito de suas atribuições, não induz ‘ipso facto’, de 

maneira automática e linear, na prática de comportamento irregular ou ilícito 

e que dá ensejo à reparação civil. Por conseguinte, exatamente 

concatenado nesse influxo de ideias, levando-se por linha de estima que a 

rejeição de pedido de concessão de beneficio previdenciário, na esfera 

administrativa, representa a adoção de postura, realizada em exercício 

regular de direito, depreende-se que não se encontram configurados os 

requisitos mínimos que rendem ensejo ao dever de indenizar [art. 186 e 

art. 188, inciso I ambos do Código Civil de 2002], o quê se interpõe como 

obstáculo intransponível ao triunfo/sucesso da pretensão indenizatória. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na peça inicial por Deid Dias dos Santos contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a 

tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social realize o pagamento 

do benefício de auxílio-doença, para a requerente Deid Dias dos Santos, a 

partir da data do requerimento administrativo do benefício (06/09/2017), 

até a data da juntada aos autos do laudo médico (10/01/2018), a partir de 

quando deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez; b) Condenar a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde quando cada 

benefício for devido, compensando-se os benefícios inacumuláveis 

recebidos no período; c) Indeferir o pedido de condenação por danos 

morais; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 

8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001, Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação — as prestações 

vencidas —, excluídas eventuais parcelas vincendas [Súmula n.º 111 do 

STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de 

determinar a remessa necessária da sentença, visto que o valor total da 

condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 

1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo 

estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o 

referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005136-76.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUINAS HIDRAULICAS HIDROSUL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILON NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - RS16922 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

PREFEITURA LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005136-76.2019.8.11.0045. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Máquinas Hidráulicas Hidrosul Ltda, devidamente 

qualificada, contra ato do Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, já 

qualificado, oportunidade em que alegou, em síntese, que participou do 

Pregão Presencial nº 073/2019, que visava à contratação de empresa 

especializada para fornecimento e instalação de estação modular para 

tratamento de esgoto doméstico por processo de lodo ativado e aeração 

prolongada – ETE NORTE fase I do município de Lucas do Rio Verde, e 

que, na ocasião, foi declarada vencedora da licitação a empresa Life 

Saneamento, tendo restado vencidas a empresa ora impetrante e a 

empresa Ilha Empreeendimentos. Defendeu a ilegalidade do uso do pregão, 

como modalidade de licitação, para o fim almejado. Sustentou a ausência 

de capacidade técnica e econômica da empresa vencedora do certame. 

Requereu, ao final, a procedência do pedido, para o fim de anular o 

procedimento administrativo de habilitação e declaração de empresa 

vencedora do Pregão Eletrônico nº. 073/2019, com a consequente 

desclassificação da empresa Life Ltda. Foi indeferida a liminar e ordenada 

a intimação da autoridade coatora para que prestasse informações. 

Notificada, a autoridade tida como coatora apresentou informações, 

oportunidade em que arguiu a ausência de interesse processual e, no 

mérito, defendeu a regularidade do ato administrativo, visto que praticado 

de acordo com os parâmetros da legislação de regência e das regras do 

edital do concurso público. Requereu, ao final, a denegação da 

segurança. O Ministério Público, com vista, veiculou parecer pela extinção 

do processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Efetivamente, de acordo com o entendimento 

majoritário do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a existência de 

eventuais nulidades no âmbito do processo licitatório pode anular a 

homologação/adjudicação do objeto da licitação, não se podendo falar em 

perda superveniente de interesse de agir ou de objeto nesses casos. Tal 

situação, porém, distingue-se quando o mandado de segurança é 

impetrado após a celebração do contrato administrativo, pois nesse caso 

não houve a perda superveniente do objeto da ação, mas, sim, a 

impetração de mandado de segurança quando já ausente interesse 

processual. Em tais situações, resta à parte a via ordinária para 

composição de eventuais perdas e danos, visto que eventual intervenção 

judicial de atos anteriores à celebração do contrato administrativo gera a 

ruína das pretensões satisfativas almejadas através do procedimento 

licitatório, tornando a Administração Pública refém de um processo sem 

fim, ofendendo o interesse público e a segurança jurídica. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

IMPETRAÇÃO POSTERIOR À ADJUDICAÇÃO E À HOMOLOGAÇÃO DO 

OBJETO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO MANDAMUS. (...) 2. Na espécie, tem-se que a adjudicação 

e a homologação são claramente anteriores ao mandado de segurança 

impetrado, o que implica contrariedade ao entendimento jurisprudencial, 

que apenas admite a manutenção do interesse processual em caso de 

eventual superveniência da adjudicação/homologação, ou seja, 

posteriores ao ajuizamento da ação. O entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça é no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação 

do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em 

que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a 

própria homologação/adjudicação. No entanto, o caso dos autos retrata 

situação em que a adjudicação e a homologação são anteriores ao 
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mandamus, tratando-se, pois, de reconhecer que não houve a perda 

superveniente do objeto, mas impetração de mandado de segurança 

quando já ausente interesse processual. Precedentes do Tribunal da 

Cidadania e desta Corte. EXTINGUIRAM, DE OFÍCIO, O MANDADO DE 

SEGURANÇA, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.” (TJRS, 

Agravo de Instrumento, Nº 70083187054, Segunda Câmara Cível, Relator: 

Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 27-11-2019) – com destaques não 

inseridos no texto original. “APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE A 

HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO DE LICITANTES. HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO DO CERTAME EM DATA ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO 

MANDAMUS. PRECEDENTES. O entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do 

objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que 

se alega a existência de nulidades no procedimento licitatório, aptas a 

obstar a própria homologação/adjudicação. No caso concreto, cuida-se de 

situação diversa, pois houve a homologação, adjudicação e, inclusive, a 

assinatura do contrato, em data anterior à impetração. Dessa forma, em 

que pese não tenha havido perda superveniente do objeto, há ausência de 

interesse processual, devendo ser extinto o presente mandamus. 

Precedentes. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. PREJUDICADO O 

JULGAMENTO DO APELO.” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70080207558, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Francisco José Moesch, Julgado 

em: 11-04-2019) – com destaques não inseridos no texto original. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DEPOIS DO 

ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO 

CONTRATO ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTERESSE 

PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. Carece a impetrante de 

interesse processual na impetração de Mandado de Segurança 

posteriormente à adjudicação do objeto do certame. Precedentes desta 

Corte. Extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, 

do CPC. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. PREJUDICADO O 

RECURSO.” (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70080341787, Segunda 

Câmara Cível, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 27-02-2019) 

– com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. Compulsando 

os elementos informativos engendrados no processo, mormente o teor 

dos documentos juntados nos eventos nº 30159328, 30159330 e 

30159332 – págs. 1/21, deflui-se que os termos de 

adjudicação/homologação do objeto da licitação foram assinados no dia 10 

de setembro de 2019 e que o contrato entre o Município licitante e a 

empresa vencedora, o qual prevê o prazo de execução dos serviços de 

150 dias, foi celebrado no dia 12 de setembro de 2019, enquanto que o 

presente ‘mandamus’ foi impetrado somente no dia 17 de outubro de 2019. 

Inegável, portanto, a ausência de interesse processual da impetrante, 

quando da impetração do presente mandado de segurança, pois o 

contrato administrativo já havia sido assinado e a execução dos serviços 

já estava em andamento. Ante o exposto, Julgo Extinto o Processo, sem a 

resolução de seu mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil/2015, em função da ausência de interesse de processual. 

Isento do pagamento de custas judiciais [art. 10, inciso XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso]. Sem honorários advocatícios, forte no 

conteúdo da Súmula n.º 512 do STF e da Súmula n.º 105 do STJ. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de 

abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001900-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001900-87.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação 

Previdenciária promovida por Neusa dos Santos Ferreira contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, em que registrou, em suma, que 

executa atividade na área rural, em caráter de exclusividade, desde tenra 

idade. Esclareceu que sempre exerceu atividade rural em regime de 

economia familiar. Defendeu a utilização da prova testemunhal como forma 

de complementar e legitimar a prova material. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido, para o fim de ser-lhe concedido o benefício 

previdenciário por idade. Foi efetivada à citação da autarquia requerida. A 

requerida veiculou resposta, ocasião em que argumentou que a 

requerente não detém a condição de segurada especial e que o esposo 

da autora exercia atividade empresarial. Registrou que não existem provas 

da condição de rurícola da requerente. Pugnou pela improcedência da 

pretensão autoral. Houve réplica, instante em que a requerente, repisando 

os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, 

momento em que foram fixados os pontos controvertidos da lide e 

decididas às questões processuais pendentes (evento n.º 10081030). 

Agendada audiência de instrução e julgamento, foi procedida a coleta do 

depoimento pessoal da autora e a oitiva de duas testemunhas (evento n.º 

11697594). Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Efetivamente, de 

acordo com a norma de regência, a concessão do beneplácito da 

aposentadoria por idade, do trabalhador rural considerado segurado 

obrigatório do Regime Geral da Previdência Social [art. 11, inciso I, alínea 

‘a’, incisos VI e VII da Lei n.º 8.213/1991], condiciona-se à demonstração 

do preenchimento do requisito etário — implementação da idade 

equivalente a 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 

(sessenta) anos de idade, caso mulher, observada redução no patamar 

equivalente a 05 (cinco) anos [art. 210, § 7.º, inciso II da CRFB/88] — e, ao 

mesmo tempo, do efetivo desempenho de atividade rural, em regime de 

economia familiar, ainda que de forma descontínua, durante intervalo 

temporal imediatamente anterior à data do requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico ao indicado para o período de carência. 

Inteligência do teor do art. 39, inciso I, art. 142 e o art. 143, todos da Lei n.º 

8.213/1991. O regime de economia familiar ínsito à categoria dos rurícolas, 

condição indispensável à perfeita caracterização do ‘status’ de segurado 

obrigatório, pressupõe o efetivo desempenho de atividade na seara rural, 

de modo exclusivo, e se afigura caracterizado quando o exercício das 

funções se operacionaliza de modo indispensável à própria subsistência e 

é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados regulares e estáveis, garantindo-lhes o 

sustento, o progresso social e econômico. Cuida-se, em verdade, de 

classe de segurados que exploram a atividade rural primária, sem o auxílio 

de empregados — malgrado se admita a possibilidade da assistência 

eventual de terceiros —, destinada, essencialmente, a promover o custeio 

das despesas internas da entidade familiar, relativas à subsistência do 

grupo. Nos termos do art. 11, § 1.º da Lei n.º 8.213/1991. Nesta toada, de 

acordo com este cenário, ao esquadrinhar o conjunto de provas produzido 

no processo, verifica-se, principalmente do teor do documento arquivado 

no evento n.º 7326719 - Pág. 16, que a autora conta com 68 (sessenta e 

oito) anos de idade, preenchendo, portanto, o requisito etário. Sob outro 

aspecto, esmiuçando o material cognitivo produzido nos autos, deflui-se, 

em observância ao princípio ‘in dubio pro misero’, que a autora logrou 

comprovar, mediante a apresentação de prova documental/material, o 

exercício de atividade laboral rural, em regime de economia familiar, 

consoante se pode extrair do teor da certidão de casamento, da certidão 

de nascimento das filhas da autora, das notas fiscais de produtos rurais, 

da declaração anual de cadastro de imóvel rural, do contrato de parceria e 

da certidão de óbito do consorte da autora (eventos n.º 7326719 - Pág. 

20/23 e 7326724 - Pág. 1/14). Há, ainda, prova material, produzida pela 

autarquia requerida, que demonstra que o ‘de cujus’ Vivaldino Ferreira 

Filho, consorte da autora, detém/detinha a qualificação de lavrador — o 

quê, inclusive, legitimou a concessão do benefício da pensão por morte à 

autora. Este documento, que originou a concessão do benefício 

previdenciário da pensão por morte, do trabalhador rural, infirma, de 

maneira total e absoluta, a ideia, não-comprovada, de que o esposo da 

autora exercia atividade empresarial, visto que, se, de fato, exercesse 

dificilmente a requerente auferiria o benefício previdenciário. Estes 

documentos apresentam a requerente com a qualificação de lavradora e, 
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como corolário lógico, se inserem na definição de início razoável de prova 

material. E, isso se justifica por que os documentos que atestam o fato de 

que o consorte da requerente desempenha atividades rurícolas, devem 

ser interpretados por extensão, obtida por conclusão lógica, a fim de 

abranger a condição sócio-cultural que a parte autora ostenta. Além disso, 

a partir do enfrentamento da prova testemunhal produzida nos autos, 

também se afigura viável lograr êxito em afirmar-se que a requerente se 

dedicou, com caráter de exclusividade, ao exercício de atividades rurais, 

em regime de economia familiar. E, com o propósito de ratificar esta 

proposição, lanço mão do teor das declarações exteriorizadas pelas 

testemunhas (evento n.º 11697594 - Pág. 2/3). Portanto, diante dessa 

perspectiva e principalmente em face do contexto probatório carreado aos 

autos, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da 

especial virtude de deixar evidenciado que requerente dedicou-se, de 

modo exclusivo, a exercer atividade laboral na zona rural, em regime de 

economia familiar, de tal modo que, presentes os requisitos para 

implementação do beneficio previdenciário, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Neusa dos Santos Ferreira contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Determinar ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS que conceda o benefício da 

aposentadoria por idade, como trabalhadora rural, para a autora Neusa 

dos Santos Ferreira, contado a partir da data do protocolo do requerimento 

administrativo, devendo perceber mensalmente um salário mínimo; b) 

Condenar a autarquia requerida no pagamento dos valores devidos a 

contar da data do protocolo do requerimento administrativo, devendo 

incidir juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde quando cada 

valor/benefício for devido. c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, condeno a 

autarquia requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação — as 

prestações vencidas —, excluídas as parcelas vincendas, consoante 

preconiza o Verbete n.º 111 do STJ, forte nos art. 85, § 3.º do Código de 

Processo Civil. Deixo registrado, outrossim, que a autarquia requerida 

ficará isenta do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, 

§ 1.º da Lei n.º 8.620/1993 c/c o art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001. Constato, ao final, que o valor global da condenação, no 

presente caso — muito embora não tenha sido devidamente apurado —, 

não ultrapassa o limite de 1000 (um mil) salários mínimos, considerado o 

valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e o lapso 

temporal que se registra entre o referido termo e a data da sentença, de 

forma que o reexame necessário não é aplicável ao caso vertente [art. 

496, § 3.º do Código de Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de abril de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002249-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEYSE CRISTINA DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002249-22.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: GEYSE CRISTINA DE SOUSA Vistos. Considerando que o 

dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

220,00 (duzentos e vinte reais) em conta bancária e aplicações 

financeiras da parte executada GEYSE CRISTINA DE SOUSA (CPF: 

062.410.021-98), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com 

providências necessárias para a imediata vinculação neste processo dos 

valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na 

tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-28.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON LOPES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001104-28.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GENEILSON LOPES GOMES 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos. Considerando que a 

parte executada se manteve silente em relação ao despacho de Id. 

28944559, procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da 

dívida R$ 337,30 (trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos) em 

conta bancária e aplicações financeiras do executado LOCALIZA RENT A 

CAR SA (CNPJ: 16.670.085/0781-89), através do sistema BACENJUD. 

Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do 

TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Com a resposta do comando realizado pelo 
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sistema eletrônico, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. Restando 

frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para que, no 

prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à 

penhora e seus respectivos valores, acompanhado da prova de 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo 

concedido ao devedor, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, 

querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, 

o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002994-02.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CRISTINA ALEIXO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002994-02.2019.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: LUANA CRISTINA ALEIXO CORREA Vistos. Considerando 

que o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 

835, inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

222,01 (duzentos e vinte dois reais e um centavo) em conta bancária e 

aplicações financeiras da parte executada LUANA CRISTINA ALEIXO 

CORREA (CPF: 028.091.032-08), através do sistema BACENJUD. Existindo 

saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, 

proceda-se com providências necessárias para a imediata vinculação 

neste processo dos valores transferidos. Neste caso, constituo a 

resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para todos os 

efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do sistema do 

BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema RENAJUD 

com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo 

veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a 

constrição. Com a resposta dos comandos realizados pelos sistemas 

eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada 

a tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 

dias, indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao 

devedor, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, 

querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, 

o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000887-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000887-53.2017.8.11.0045. EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXEQUENTE: PAULO 

ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA Vistos. Considerando que o dinheiro é o 

primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), 

com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, 

o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 3.541,89 (três mil quinhentos 

e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) em conta bancária e 

aplicações financeiras da parte executada PAULO ADRIANO RIBEIRO DE 

SOUSA (CPF: 659.464.213-87), através do sistema BACENJUD. Existindo 

saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, 

proceda-se com providências necessárias para a imediata vinculação 

neste processo dos valores transferidos. Neste caso, constituo a 

resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para todos os 

efeitos legais. Com a resposta dos comandos realizados pelos sistemas 

eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada 

a tentativa de penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 

dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos 

cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, 

querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, 

o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde /MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002637-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIO LIESBINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002637-90.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RENATO LISBOA REQUERIDO: 

LIDIO LIESBINSKI Vistos. Considerando que o dinheiro é o primeiro item no 

rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro nos 

artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando de 

bloqueio do valor da dívida R$ 3.488,95 (três mil quatrocentos e oitenta e 

oito reais e noventa e cinco centavos) em conta bancária e aplicações 

financeiras da parte executada LIDIO LIESBINSKI (CPF: 310.193.150-91), 

através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e 

transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com providências 

necessárias para a imediata vinculação neste processo dos valores 

transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema BACENJUD 

como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo negativa ou 

insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se 

também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos 

disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome do devedor e sem 

restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com a resposta dos 

comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, 

junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a 
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parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhado da prova de propriedade e, se for o caso, certidão negativa 

de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso 

necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de 

imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-10.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ONESIO RAMOS BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA AMARAL SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010505-10.2011.8.11.0045. REQUERENTE: ONESIO RAMOS BERNARDES 

REQUERIDO: EDNA AMARAL SILVA Vistos. Indefiro o pedido de 

suspensão da CNH, por ser medida extrema, e existir outros meios 

possíveis de coibir o executado a saldar o débito. Considerando que o 

dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

9.239,32 (nove mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) 

em conta bancária e aplicações financeiras da parte executada EDNA 

AMARAL SILVA (CPF: 016.737.391-99), através do sistema BACENJUD. 

Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do 

TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte credora para 

que, no prazo impreterível de 15 dias, manifeste nos autos e, caso 

necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de 

imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003802-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZAMA DA PAZ SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003802-75.2017.8.11.0045. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ELIZAMA DA PAZ SILVA SANTOS Vistos. Considerando que 

o dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), com fulcro nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, 

procedo, neste instante, o comando de bloqueio do valor da dívida R$ 

320,63 (trezentos e vinte reais e sessenta e três centavos) em conta 

bancária e aplicações financeiras da parte executada ELIZAMA DA PAZ 

SILVA SANTOS (CPF: 804.449.112-00 ), através do sistema BACENJUD. 

Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do 

TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Neste caso, 

constituo a resposta do sistema BACENJUD como Termo de Penhora para 

todos os efeitos legais. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, proceda-se também busca no sistema 

RENAJUD com o objetivo de encontrar veículos disponíveis para penhora. 

Havendo veículo em nome do devedor e sem restrição, proceda-se 

imediatamente a constrição. Com a resposta dos comandos realizados 

pelos sistemas eletrônicos, estimado em 72 horas, junte-se nos autos. 

Restando frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto à 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde 

/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PERTILE (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003777-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIDA FULVIANA LINHARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003777-91.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: AGUIDA FULVIANA 

LINHARES Vistos. Certificado o trânsito em julgado, determino que a 
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Secretaria Judicial providencie a regularização dos registros de 

distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, 

visto que se trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução 

de sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão 

do polo das partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento 

de sentença. Intime-se a parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. 

STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do 

débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos 

autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MILENA DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003027-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DE LIMA FILHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003027-26.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIA JOSE NUNES DE LIMA 

FILHA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento e Decido. Trata-se de embargos à 

execução opostos por BANCO BRADESCO em que alega que há excesso 

de execução em relação às astreintes, seja porque o valor é elevado, seja 

porque a multa é indevida. Inicialmente, é de se verificar que houve o 

descumprimento de ordem judicial nos presentes autos, tendo inclusive 

sido fixada a multa ora combatida (Id. 19625158). Além disso, o 

embargante foi pessoalmente intimado para cumprimento da decisão, 

conforme se verifica da certidão de Id. 21227262, superando a alegação 

da ré no que toca à inobservância da súmula 410 do STJ. Sobre o 

excesso de execução pela desproporção da multa, a alegação deve ser 

rejeitada. Isso porque a cifra atual só chegou neste patamar em razão da 

desídia da própria embargante que, mesmo intimada há meses para 

cumprir a determinação judicial não o faz. Se não o fez, deve assumir as 

consequências processuais de seu descaso com a justiça. Ademais, a 

multa aplicada se deu em parâmetros razoáveis, limitada pelo próprio Juízo 

em R$ 5.000,00, não cabendo, pois, sua redução. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos. Tendo 

em vista o depósito integral da quantia exequenda (Id. 24211411), dou por 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 924, II do CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará 

em favor do exequente e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010377-19.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREDI PEREIRA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

FLEX AUTOMOVEIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetue 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 14 de abril de 2020. Fabio Lucio da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004223-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE HENES (EXECUTADO)

JOSE VIRGILIO HENES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

do teor da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010832-81.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente para 

indicar a provável localização do veículo, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme despacho de id. 19658130 e diante da certidão do Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020029-89.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ TRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR GONCALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente diante 

da certidão do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELMA DE JESUS DO NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

LIMA & DE SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001962-64.2016.8.11.0045. INTERESSADO: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: LIMA & DE 

SOUZA LTDA - ME, JOSIELMA DE JESUS DO NASCIMENTO - ME Vistos, 

etc. A parte autora requer a expedição de ofício para Jucemat no intuito de 

obter o endereço da parte reclamada, com o fito de dar prosseguimento ao 

feito, eis que as tentativas de citação anteriores não obtiveram êxito. Ao 

contrário do que pretende a parte autora, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais. 

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias 

administrativas a ela disponíveis para o recebimento das informações 

relativas à parte requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil. 

Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao 

Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). Inúmeros órgãos, tais 

como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas 

Comerciais etc., prestam informações diretamente às partes, mediante 

procedimentos administrativos próprios, sem necessidade de intervenção 

da autoridade judicial, sendo certo que compete ao litigante interessado 

promover próprias diligências perante tais órgãos. Em suma, a intervenção 

judicial para obtenção das informações pretendidas pela parte reclamante 

somente é possível após a comprovação idônea de que as vias 

administrativas foram esgotadas, o que, à evidência, não é o caso dos 

autos, eis que se trata de pessoa jurídica em atividade. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido e INTIMO a parte autora para que, no prazo de 10 dias, 

indique o endereço da parte demandada, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do art. 485 do CPC. Cumprida a determinação, designe-se 

nova data para audiência de conciliação e CITE-SE a parte reclamada. Do 

contrário, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para extinção. 

Às providências. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005095-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE KELLY RAMALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por suas advogadas e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 22/01/2020, às 15h45min, 

bem como acerca da decisão de id. 25026681.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005095-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCE KELLY RAMALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE INTIMAÇÃO da parte autora, 

por suas advogadas e via DJE, para manifestação no prazo legal, 

requerendo o que de direito, mormente diante da informação de pagamento 

pela parte reclamada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003851-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/01/2020 Hora: 15H10 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 28/01/20 15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003851-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 14 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005520-39.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEMICIANO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/02/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005520-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DEMICIANO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 14 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003977-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003977-69.2017.8.11.0045. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE PAVAO 

REQUERIDO: MARCELO ALVES DE OLIVEIRA Vistos. Considerando que o 

requerido foi citado (id. 10973282), entretanto não foi intimado da nova 

data da audiência designada id. 2608564, determino que seja designada 

nova data de audiência de conciliação, devendo as partes serem 

intimadas, por oficial de justiça. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006238-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO FARIAS PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o RECLAMADO, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

Conciliação designada para o dia Data: 15/07/2020 Hora: 17:15 (MT), a ser 

realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DESIREE VELLOZO TELES OAB - MT21622/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEF CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ELISANGELA DE JESUS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 16 DE JULHO DE 2020, às 13:45H (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-20.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR WILMAR CAVALLI (AUTOR)

BELONI GIOMBELLI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 15H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERNANDO SBARDELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 15H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-96.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PAULO DA CUNHA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-81.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANIELSON ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-43.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006200-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBSATIAO SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 06/02/2020 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006200-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBSATIAO SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 14 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003934-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

ADRIANA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte devedora para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 

1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize o pagamento do débito, 

devidamente atualizado até a data do pagamento, e comprove nos autos, 

sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e 

de penhora de tantos bens quantos forem necessários para a garantia do 

juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o devedor deverá 

apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização do débito até o dia 

do efetivo pagamento, com exata observância ao comando judicial, para o 

que se recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001756-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAGNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-02.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA RIBAS PELLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIETE AIR FRANCE (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET), SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005814-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA 98098594149 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 14 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-84.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DINO DOMINGOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATASCHA VALEZI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-30.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOBBI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSO SOUZA VIANA (REU)

JOAO ABILIO ASSIS DE LUCENA (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001703-30.2020.8.11.0045. AUTOR: MARCOS ANTONIO GOBBI REU: 

JOAO ABILIO ASSIS DE LUCENA, DILSO SOUZA VIANA Vistos. Intime-se 

o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria 

do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à instrução 

da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. Havendo citação e o cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. Restando frustrada a citação, 

intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se 

sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

(artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo citação, mas não havendo 

pagamento ou penhora, renove-se a conclusão. Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação (art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se as partes. Fica registrado, desde logo, que a apresentação de 

Embargos à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e 

do Enunciado 117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-61.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATASCHA VALEZI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 14:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004231-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MAYARA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal,mormente para informar se houve o 

adimplemento do acordo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-95.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PAULINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 12/12/2019 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 12/12/19 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 14 de abril de 2020. Fabio Lucio da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-04.2020.8.11.0045

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 257 de 810



Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MILENA DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGO FERREIRA DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001804-67.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGO 

FERREIRA DE GUSMAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Determino que a 

parte Reclamante proceda emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos 

autos o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: 

contas de água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com 

todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de 

endereço idôneo, uma vez que a comprovação da residência em nome da 

parte é essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive 

para garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu 

nome, o reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação 

com a pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que 

no caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser 

declarada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, 

é documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006267-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO CASANOVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1006267-86.2019.8.11.0045. INTERESSADO: ZEFERINO CASANOVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e com Pedido de 

Tutela de Antecipada ajuizada por ZEFERINO CASANOVA contra o 

BANCO PAN S.A, ambas as partes devidamente qualificadas na petição 

inicial. Verbera o autor, em síntese, que adquiriu o automóvel marca 

CAR/CAMINHÃO/CARROC. AB FORD/CARGO 2319, placa JYC4124, cor 

branca, ano e modelo 1990, de MARISA ANTONIA TABILE, no dia 

06/02/2008, sendo que, a princípio, tinha intenção de entabular contrato 

com o requerido para aquisição e constituição de garantia fiduciária sobre 

o bem, contudo afirma que o contrato de financiamento não chegou a ser 

finalizado. Informa, outrossim, que há alguns meses foi surpreendido com 

a existência indevida de gravame de alienação fiduciária em nome do 

banco requerido, impossibilitando a sua alienação a terceiros. Assim, 

pugna pela concessão da tutela provisória de urgência no sentido de 

determinar que a Instituição ré proceda à imediata baixa do gravame do 

veículo. Os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Sobre o instituto da 

tutela antecipada cumpre salientar que visa adiantar os efeitos da 

sentença, entregando a parte autora a própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que por meio dela o autor não pretende simplesmente evitar os prejuízos 

da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito. O art. 

300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula 

S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar 

ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Os requisitos legais no presente caso não se encontram 

configurados. Preliminarmente, é de se observar que a inclusão da 

inscrição do gravame teria se dado ainda em fevereiro de 2008, tendo o 

autor ajuizado a presente ação somente depois de decorridos cerca de 12 

(doze) anos dessa restrição, para providenciar a baixa da restrição. 

Durante todo esse período, é de se supor que a pendência do gravame 

não impossibilitou o autor de fazer uso do veículo, apesar de, em certa 

medida, ‘embaraçar’ sua alienação a terceiros. De qualquer sorte, não há 

que se falar em perigo de dano, porquanto, o requerente, desde que 

comprove o alegado prejuízo decorrente inclusão indevida do gravame, 

poderá demandar a parte requerida por seu ressarcimento, 

ressaltando-se tratar-se de instituição financeira sólida no mercado, o que 

também afasta risco, em havendo condenação, de o requerente não ter 

satisfeito seu eventual crédito. Ademais, o pedido liminar encontra óbice 

no § 3º do art. 300 do CPC. O § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil 

é nítido em dispor que: “A tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão”. A exclusão do gravame de alienação fiduciária em garantia 

constitui medida de caráter satisfativo, ante a patente irreversibilidade do 

provimento, que possibilitará a imediata transferência do bem móvel para 

terceiros de boa-fé, o que impede, por consectário, no restabelecimento 

do status quo ante em caso de improcedência dos pedidos autorais. 

Ainda, a questão suscitada é essencialmente de mérito e seu esgotamento 

na atual fase processual se mostra temerária, porquanto para a situação 

em testilha é indispensável o estabelecimento do contraditório, 

especialmente para que não reste inútil a defesa que venha a ser 

apresentada pelo banco promovido. A par do tema, segue arestos 

destacados: TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE MOTOCICLETA – PRETENSÃO DO AUTOR DE BAIXA DO 

GRAVAME SOB A ALEGAÇÃO DE QUE CUMPRIU SUA PARTE NO 

ACORDO FIRMADO COM O AGRAVADO, QUE FICOU INCUMBIDO DA 

LIBERAÇÃO DO GRAVAME APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR 

PACTUADO – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS 

QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA PRETENDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA 

REVERSIBILIDADE DA MEDIDA E DA LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 

22153306320168260000 SP 2215330-63.2016.8.26.0000, Relator: Sá 

Duarte, Data de Julgamento: 05/12/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2016) (Grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

PRETENSÃO DE BAIXA DAS ANOTAÇÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E 

RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO PELO 

JUIZ A QUO. EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABE O 

EXAME DO MÉRITO DA AÇÃO PROPOSTA, MAS, APENAS, A ANÁLISE DA 
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PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO 

DA MEDIDA (ARTIGO 300 DO C.P.C). RESTRIÇÃO JUDICIAL FEITA EM 

PROCESSO DIVERSO, POR DETERMINAÇÃO DE OUTRO JUÍZO. LOGO, 

INCABÍVEL O REQUERIMENTO DE BAIXA DESSA RESTRIÇÃO NO 

PRESENTE FEITO. EM RELAÇÃO À ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, TEMERÁRIA AFIGURA-SE A DETERMINAÇÃO DE SUA BAIXA 

ANTES DE ESTABELECIDO O CONTRADITÓRIO. A EXCLUSÃO DO 

GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, POSTULADA POR TERCEIRO, 

ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, REVELA-SE COMO MEDIDA DE CARÁTER 

SATISFATIVO, COM RISCO DE IRREVERSIBILIDADE, EM PREJUÍZO DO 

CREDOR INDICADO. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL, INEXISTINDO 

PERIGO DE DANO IMINENTE AO AGRAVANTE QUE JUSTIFIQUE A 

CONCESSÃO DA MEDIDA INAUDITA ALTERA PARTE. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO”. (TJ-RJ - AI: 00502279620178190000 RIO DE 

JANEIRO SÃO GONCALO 5 VARA CIVEL, Relator: CINTIA SANTAREM 

CARDINALI, Data de Julgamento: 06/12/2017, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 07/12/2017) (Grifo 

nosso). Portanto, considerando o incipiente momento processual, é 

impositiva a dilação probatória e, em especial, a submissão do feito ao 

crivo do contraditório, resguardada a ampla defesa. Isto posto, INDEFIRO a 

tutela de urgência pretendida. Defiro pedido de inversão do ônus da prova, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que presentes os 

seus requisitos legais. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005692-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LADIELE DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005692-78.2019.8.11.0045. REQUERENTE: LADIELE DA SILVA CORREIA 

REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME Vistos. 

Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. E ainda que fosse 

possível reanálise, o pedido deveria ser indeferido, uma vez que boletos 

podem facilmente ser emitidos, não provindo de órgãos oficiais. Ademais, 

a sentença deve ser atacada pelo recurso cabível. Certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000911-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILAINE DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000911-13.2019.8.11.0045. EXECUTADO: OI S.A EXEQUENTE: 

FRANCILAINE DE MATOS Vistos etc. O presente feito encontra-se em 

fase de execução de sentença. A parte exequente, diante da não 

localização de bens penhoráveis, requer a expedição de certidão de 

crédito. É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não 

é local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim 

deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas 

no menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários 

meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber 

seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de 

expropriação. Isto posto, DEFIRO o pedido retro em relação à certidão de 

existência de dívida, eis que de posse dela o exequente poderá levar a 

protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também 

será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. 

Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os 

emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo 

interessado, não sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e 

demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do 

Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, DETERMINO que a secretaria deste 

Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES). Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, 

pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. Intime-se. Às providências. MELISSA DE LIMA ARAÚJO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003581-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DACIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003581-24.2019.8.11.0045. REQUERENTE: DACIO JOSE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. De início, 

observo que apesar de devidamente citada, a Autarquia Ré deixou de 

apresentar contestação no prazo legal, motivo pelo qual decreto sua 

revelia. Porém, em atenção ao disposto no artigo 345, inciso II, do Código 

de Processo Civil, deve ser considerado que os efeitos materiais da 

revelia não se aplicam à Fazenda Pública, porquanto seus bens e direitos 

são considerados indisponíveis. O processo comporta julgamento 

antecipado nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. 

No mérito, a controvérsia instaurada nos autos, em suma, envolve a 

possibilidade ou não de o adicional noturno e adicional de insalubridade 

incorporar-se ou não à base de cálculos da previdência do servidor 

público. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso 

Extraordinário (RE) 593068 com repercussão geral reconhecida, decidiu: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. 

Assim, o STF já decidiu em outras ocasiões: EMENTA: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE AS HORAS E O TERÇO DE FÉRIAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Esta Corte fixou entendimento no 

sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor 

sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Agravo Regimental a 

que se nega provimento”. (AI 727958 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, 

Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe- 26-02-2009). Não se pode 

esquecer que os descontos previdenciários devem guardar estrita relação 

com o valor do benefício que o contribuinte irá receber por ocasião da 

aposentadoria. Vale dizer: as verbas utilizadas na base de cálculo do 

valor mensal da contribuição previdenciária devem ser as mesmas 

utilizadas na base de cálculo do valor do benefício previdenciário a ser 
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concedido ao servidor. Por essa razão, as verbas de caráter temporário e 

indenizatório devem realmente ser excluídas do referido cálculo. A 

Constituição Federal estabelece que os ganhos habituais do trabalhador, a 

qualquer título, serão incorporados para fim de contribuição previdenciária 

e consequente repercussão no benefício previdenciário, consoante art. 

201, § 11, que assim dispõe: Art. 201. A previdência social será 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (...) § 11. Os ganhos 

habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário 

para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em 

benefícios, nos casos e forma da lei.” Sendo assim, se o servidor inativo 

não usufrui de verbas relativas ao terço constitucional de férias, não é 

razoável admitir que enquanto em atividade sofra os descontos 

previdenciários incidentes sobre as respectivas verbas, sob pena de 

ofensa a preceito constitucional. A exação de contribuição previdenciária 

que não recai sobre terço constitucional de férias não repercute em 

benefício previdenciário algum. Logo, tendo a comprovação de que os 

descontos previdenciários na remuneração da parte autora recaíram 

também sobre o adicional noturno e adicional de insalubridade deverão ser 

restituídos, na forma simples, tendo em vista que não ficou configurado 

nos autos a má-fé do requerido na realização dos referidos descontos. A 

correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA/IBGE, em virtude 

do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do 

vencimento de cada prestação. Os juros de mora, por sua vez, são 

devidos a partir da citação, segundo os percentuais e índices aplicados à 

caderneta de poupança. Deve ser observada a regra instituída pelo art. 1º 

da Lei n. 12.703/12, na forma do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/90, tudo nos exatos termos 

definidos nas teses firmadas no Tema 905, no âmbito do Superior Tribunal 

de Justiça, e pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, Tema 810 (j. 20.09.2017). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação de 

cobrança proposta por DACIO JOSE DE ALMEIDA em desfavor de MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para: (i) declarar a ilegalidade dos 

descontos previdenciários sobre o adicional noturno da remuneração da 

parte autora, bem como de outras verbas transitórias/não habitual 

percebidas pelo servidor; (ii) tornar definitiva a tutela provisória concedida 

nos autos; e (iii) condenar a parte requerida ao ressarcimento dos 

descontos previdenciários indevidos realizados no adicional noturno e 

insalubridade do servidor, cuja restituição deverá ocorrer na forma 

simples, sendo que o valor corrigido a ser restituído será objeto de 

apuração na fase de execução mediante a juntada de planilha de simples 

cálculos, observando, todavia, os parâmetros de correção monetária e 

juros de mora aqui fixados. A correção monetária deve ser calculada 

segundo o IPCA/IBGE, em virtude do posicionamento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal, a partir do vencimento de cada prestação. Os juros de 

mora, por sua vez, são devidos a partir da citação, segundo os 

percentuais e índices aplicados à caderneta de poupança. Deve ser 

observada a regra instituída pelo art. 1º da Lei n. 12.703/12, na forma do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n. 

11.960/90, tudo nos exatos termos definidos nas teses firmadas no Tema 

905, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e pelo Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema 810 (j. 

20.09.2017). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo 

manifestação das partes, certifique-se e arquive-se mediante baixa e 

cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 14 de 

abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001720-03.2019.8.11.0045. INTERESSADO: RAQUEL RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II.Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, sobretudo, porque desnecessária a produção de outras provas 

para convencimento judicial sobre a questão (art. 355, inciso I, do CPC), já 

que as provas que constam dos autos são suficientes à formação do 

convencimento deste Juízo, sendo, portanto, impertinente e desnecessária 

a dilação probatória, inclusive a realização de prova oral. As preliminares 

de ilegitimidade arguidas pelos requeridos, não merecem acolhimento. Isso 

porque o Departamento de Trânsito de Mato Grosso – Detran/MT, é o 

órgão responsável pela promover a exclusão do nome da autora do 

cadastro de proprietário do veículo descrita na inicial, sendo somente o 

referido órgão é quem poder fazer tal procedimento. Além disso, é o órgão 

quem emite as cobranças dos encargos tais como multas, licenciamento e 

taxas sobre o bem, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo 

passivo da ação. Da mesma forma, o requerido Estado de Mato Grosso é 

parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se 

trata de imposto estadual cuja competência para a realização de cobrança 

é da Fazenda Pública Estadual que, aliás, é de sua competência a 

execução de dívida ativa em relação a esses débitos. No mérito, a autora 

alegou que era proprietária do veículo Ômega CLS, cor preta, ano/modelo 

1993/1993, placa JBNF1068, tendo alienado a terceiro no ano de 2013, e 

que apesar de ter assinado o documento de transferência não fez a 

comunicação ao Órgão de Trânsito/Detran e não se recorda o nome de 

quem comprou o automóvel, assim como não tem conhecimento do 

paradeiro do comprador. Há de se ressaltar que, assim como o comprador 

não realizou a transferência do automóvel para o seu nome, a 

autora/vendedora também não fez a comunicação devida a respeito da 

alienação do bem ao órgão de trânsito, como exigido pela lei de trânsito 

vigente. Com efeito, a averiguação do novo proprietário ou responsável 

sobre o bem caberá aos requeridos por meio de fiscalização de trânsito e 

eventual apreensão do veículo por falta de pagamento, diante do bloqueio. 

Anote-se que a fiscalização de trânsito é dever da Administração, 

inclusive para garantia da segurança dos demais, não se tratando de 

transferência de novo ônus. Embora a propriedade da coisa móvel seja 

transferida pela tradição, o registro perante o órgão de trânsito é 

exigência legal, com reflexos jurídicos quanto à responsabilidade pelos 

débitos e tributos correspondentes. Quanto à responsabilização pelas 

multas e infrações, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: Artigo 134 – No 

caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Sem destaque no original. 

Ressalte-se que o dispositivo em tela não estende indistintamente a pena a 

terceiro, pois esta, a teor do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, 

recairá, a princípio, sobre o condutor do veículo. Nesse sentido, confira o 

trecho, abaixo transcrito, de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça a respeito do caso: “(...) A questão posta para análise diz respeito 

á possibilidade de imputar-se ao antigo proprietário de veículo automotor 

as infrações cometidas após ter sido feita a alienação do veículo, embora 

não oficializada a venda, por falta de registro perante o órgão competente 

ou, ao menos, a informação, ignorando o Detran, inteiramente, a mudança 

de propriedade”. Assim agindo, deixou o recorrido de atender ao disposto 

no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo demais 

transcrevê-lo: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, 

dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. O dispositivo transcrito tem 

ensejado interpretações as mais diversas, refletindo-se as discussões em 

indagações quanto à natureza jurídica da obrigação imputada. Há, 

inclusive, os mais extremados, para os quais é o artigo em análise 

inconstitucional, em razão de ofender o princípio da pessoalidade da pena. 
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Afirmam, ainda, que o dispositivo também vulnera os princípios gerais que 

regem a responsabilidade civil, com a imputação da responsabilidade sem 

nexo de causalidade entre a conduta do antigo proprietário e a infração 

praticada pelo novo adquirente. Entretanto, a questão deve ser examinada 

em outra direção, porque pode a lei, e só ela, criar a responsabilidade 

solidária para alcançar pessoas que nada têm a ver, sob o prisma jurídico, 

com o causador do dano, como o fez em relação às infrações de trânsito, 

provendo o art. 257, caput, do CTB: Art. 257. As penalidades serão 

impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e 

deveres impostos a pessoas físicas e jurídicas expressamente 

mencionados neste Código. O proprietário somente é responsável pela 

infração cometida pelo condutor, embarcador e transportador, se o real 

infrator não for identificado. É que dispõe o § 7º: §7º Não sendo imediata a 

identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de 

prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em 

que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será 

considerado responsável pela infração. Verifica-se, pelo artigo transcrito 

que o proprietário não responde solidariamente, em caráter absoluto, pelas 

infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido mitigada a 

responsabilidade solidária. Somente quando não for identificado o infrator, 

é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações após a alienação 

do veículo, mesmo sem a sua participação. O que se faz responsável é, 

em verdade, a não comunicação da transferência ao Detran, assumindo a 

culpa, pela desídia do seu proceder. Assim, o art. 134 do CTB deve ser 

interpretado como norma de imposição de solidariedade limitada, ou seja, 

só há responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser 

identificado o novo adquirente, o real infrator. Essa interpretação vem em 

benefício do antigo proprietário, de tal forma que, uma vez comunicado o 

órgão de trânsito a transferência da propriedade, fica a Administração 

compelida a fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de 

intimar o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de providenciar a 

transferência de registro, na forma do art. 123, § 1º, do mesmo Código. 

Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse obrigada a 

realizar a anotação, estaria o antigo proprietário sem mecanismo para se 

livrar da responsabilidade em relação ao bem que não mais lhe pertence. 

Para a Administração, enquanto não houver a comunicação prevista no 

art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado de registro, a 

titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo. Desse 

modo, qualquer infração deverá ser comunicada ao proprietário que 

consta na sua base de dados. Verifique-se, por tudo que foi dito, que a 

comunicação não é ato constitutivo da transferência da propriedade, 

serve apenas para declarar que houve alienação. Portanto, a expressão 

“sob pena de ter que se responsabilizar” (art. 134) só existe “até a data 

da comunicação” (REsp 656896/RS, rel. Min. ELIANA CALMON, dj. 

6.12.2005)”. No caso, pelo que se depreende da inicial, a autora alienou 

seu veículo a terceiro e não fez a devida comunicação ao órgão de 

trânsito, e não soube informar o nome de quem comprou. Assim, a 

consequência dessa omissão da autora em relação à comunicação ao 

órgão de trânsito, é a sua responsabilidade sobre os débitos vencidos 

incidentes sobre o veículo já que deixou de realizar a comunicação devida, 

devidos anteriores à citação. À falta dessa comunicação, configura-se a 

responsabilidade solidária do anterior proprietário do veículo, situação 

autorizada pelo Código Tributário Nacional, artigo 124, inciso II (“São 

solidariamente obrigados: II – as pessoas expressamente designadas por 

lei”). Nesse contexto, conclui-se que a Fazenda Pública agiu corretamente, 

pois nada poderia efetuar a transferência ou bloqueio do CRV sem a 

comunicação, seja da vendedora ou do comprador, sobre a modificação 

do proprietário do bem. Por outro lado, o não acolhimento da pretensão da 

autora implicará “condená-lo” a seguir como proprietário do veículo 

eternamente e, por conseguinte, a continuar arcando com todos os 

débitos dele oriundos, como IPVA, licenciamento, multas e etc., o que é 

inadmissível. Dessa feita, a despeito da inexistência de qualquer 

ilegalidade por parte dos requeridos, impõe-se o acolhimento do pedido da 

autora, no que concerne à declaração de inexistência de relação jurídica 

quanto ao veículo descrito na inicial, de forma parcial. Anote-se que esta 

declaração surtirá efeitos apenas a partir da citação, data em que a 

Administração Pública teve conhecimento acerca da alienação do veículo, 

remanescente, pois, a responsabilidade da parte autora com relação aos 

débitos anteriores, sejam eles tributários (IPVA) ou não (multas, DPVAT, e 

outros), bem assim quanto aos eventuais pontos na carteira. A autora 

caberá a via de regresso na esfera cível contra o eventual adquirente do 

veículo ou seus herdeiros, se for o caso, a seu critério e escolha. Como 

dito de início, a averiguação do novo proprietário ou responsável sobre o 

bem caberá à Administração por meio de fiscalização de trânsito e 

eventual apreensão do bem por falta de documentação, diante do 

bloqueio/irregularidades. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na ação declaratória 

proposta por RAQUEL RIBEIRO DA SILVA em desfavor de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a inexistência 

de relação jurídica (a partir da citação) da autora em relação ao veículo 

Ômega CLS, cor preta, ano/modelo 1993/1993, placa JBNF1068, não 

respondendo por qualquer débitos que recaiam sobre o bem a partir da 

citação dos requeridos nesta ação, remanescendo, pois, a 

responsabilidade da parte autora com relação aos débitos anteriores a 

citação, por ausência de comunicação ao órgão de Trânsito de Mato 

Grosso – Detran/MT, sejam eles tributários (IPVA) ou não (multas, DPVAT, 

licenciamento e outros), bem assim quanto a eventuais pontos na carteira. 

Consequentemente, resolvo o mérito da causa com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 14 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003254-79.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: ANDREYA DOS SANTOS 

TEIXEIRA SCHWINN EXECUTADO: PAULO BONETTI DO NASCIMENTO 

Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere ao recebimento de recurso inominado interposto contra decisão que 

indeferiu os embargos a execução. Compulsando os autos, não vislumbro 

a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 
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DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. Quanto à 

penhora realizada, apesar de entender que o meio cabível para discussão 

seria por meio de Embargos à Execução, mediante garantia do juízo, 

conforme determina a Lei n. 9.099/95, por ter o executado, argumentado 

possível impenhorabilidade e estarmos enfrentado uma situação atípica 

nos procedimentos judiciais, ante a pandemia do Covid-19, passo a sua 

análise. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a 

quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos, é impenhorável. No caso dos autos, o 

executado, ora embargante, não se incumbiu de trazer aos autos 

comprovantes de que o valor penhorado no id. 30861715 seria da conta 

que indica como sendo poupança, apenas trouxe cópia de um cartão. “Ex 

positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não 

vislumbrar qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma 

que fora lançada, bem como MANTENHO a penhora realizada, por não 

haver prova nos autos que se trate de conta poupança. Cumpra-se, 

integralmente, a decisão de id. 30731499. Intime-se. Às providências.. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito
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DECIDO. A parte Embargante informa haver omissão no julgado no que se 

refere ao recebimento de recurso inominado interposto contra decisão que 

indeferiu os embargos a execução. Compulsando os autos, não vislumbro 

a obscuridade, contradição, omissão ou dúvida ventilada pela parte 

sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. Consigno, portanto, que o que pretende o 

embargante é a rediscussão do mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, undefined) (Grifo nosso). Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. Quanto à 

penhora realizada, apesar de entender que o meio cabível para discussão 

seria por meio de Embargos à Execução, mediante garantia do juízo, 

conforme determina a Lei n. 9.099/95, por ter o executado, argumentado 

possível impenhorabilidade e estarmos enfrentado uma situação atípica 

nos procedimentos judiciais, ante a pandemia do Covid-19, passo a sua 

análise. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a 

quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos, é impenhorável. No caso dos autos, o 

executado, ora embargante, não se incumbiu de trazer aos autos 

comprovantes de que o valor penhorado no id. 30861715 seria da conta 

que indica como sendo poupança, apenas trouxe cópia de um cartão. “Ex 

positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por não 

vislumbrar qualquer a hipótese de seu cabimento, mantendo-a da forma 

que fora lançada, bem como MANTENHO a penhora realizada, por não 

haver prova nos autos que se trate de conta poupança. Cumpra-se, 

integralmente, a decisão de id. 30731499. Intime-se. Às providências.. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAZZERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

UVL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LOPES COSTA DA SILVA OAB - PB19605 (ADVOGADO(A))

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

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010294-95.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE LAZZERI REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, UVL VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Trata-se de cancelamento de contrato c.c. indenização proposta 

por Aline Lazzeri em desfavor de CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S.A., Losango Promoções de Vendas Ltda. e UVL Viagens e 

Turismo Ltda. Após regular trâmite processual, os pedidos iniciais foram 

julgados parcialmente procedentes (id. 9048646). O recurso inominado foi 

improvido (id. 13906203). Deu-se início à fase de cumprimento de 

sentença. O Banco Losango apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença, alegando a ausência de intimação do Banco executado, bem 

como o excesso de execução (id.16209205). O executado CVC Brasil 

Operadora e Agência de Viagens S.A. efetuou depósito judicial, 

requerendo a extinção do feito (id. 16461636). Determinou-se a liberação 

do valor depositado pela executada CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S.A. em favor do credor. Certificou-se que o Advogado do Banco 

Losango requereu retificação dos dados, o que somente ocorreu em data 

posterior à sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o novo advogado da executada 

Losango realmente não foi intimado da sentença, conforme se verifica 

pela certidão exarada no id. 20529350. Entretanto, verifica-se que, ao 

contrário do que alega o executado, não é caso de devolução do prazo 

recursal, uma vez que não houve prejuízo ao requerido Losango. Explico. 

Muito embora o requerido Losango não tenha sido regularmente intimado 

da sentença, o requerido CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 

S.A. o foi e recorreu da sentença, de modo que a sentença foi analisada e 

confirmada pelo Egrégia Turma Recursal, não havendo que se falar em 

prejuízo, vez que houve recurso da parte vencida e considerando, ainda, 

que a obrigação é solidária. Neste sentido, dispõe o artigo 13 da Lei nº 

9.099/95: Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que 

preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os 

critérios indicados no art. 2º desta Lei. § 1º Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. Por outro lado, entendo que deve 
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ser devolvido o prazo para pagamento voluntário, visto que, se optar pelo 

pagamento voluntário, o devedor não arcará com a multa prevista no artigo 

523 do CPC. Isto posto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento 

de sentença, apenas para devolver à parte executada o prazo de 15 dias 

para pagamento voluntário do débito. Intime-se o executado Losango para 

efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de multa de 10%. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005222-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERMESON MACHADO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005222-18.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO EXECUTADO: WERMESON MACHADO DIAS Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Concluso o feito para apreciação, infere-se que tentativas de 

expropriação do patrimônio do devedor, efetivada recentemente consultas 

ao BACENJUD e RENAJUD, foram infrutíferas; de modo que o credor, 

embora intimado para dar prosseguimento ao feito, manteve-se silente (Id. 

31238651). Imperioso salientar que o rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

obedece ao disposto na Lei nº 9.099/95, que criou um microssistema com 

procedimentos próprios e simplificados, tendo como princípios norteadores 

a Celeridade, Economia Processual e Simplicidade que devem ser 

aplicados de forma pungente e irrestrita. Assim, os feitos em trâmite neste 

Juízo visam garantir uma prestação jurisdicional efetiva, utilizando-se das 

ferramentas procedimentais compatíveis com o rito adotado, a fim de não 

assemelhar-se ao rito comum ordinário. Nesse particular, o legislador 

ordinário não admitiu a postergação da solução jurídica na execução e a 

fim de evitar que os Juizados se transformem em depósito de processos 

parados, a exemplo de algumas varas da Justiça comum, em diversas 

Unidades da Federação, estabeleceu: Art. 53 . [...] § 4º. Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto , devolvendo-se os documentos ao autor. Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. À vista do exposto e sem mais delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente processo, nos termos do artigo 51, §1º c/c 53, §4° da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. 

Sem custas e honorários nesta fase processual. Lucas do Rio Verde /MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000351-71.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO WERLANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO PROCESSO N.º 1000351-71.2019.8.11.0045 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS 

MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÍORIA REQUERENTE: LUCIANO 

WERLANG REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Visto. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA proposta por LUCIANO WERLANG em face de 

ENERGISA S/A, objetivando, em síntese, a concessão de tutela de 

urgência a fim de que se suspenda os efeitos de publicidade do protesto. 

Alega o Requerente que foi surpreendido com a restrição do seu nome 

promovida pela requerida oriunda do protesto no valor de R$ 2.285,32 

(dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Afirma 

que embora o endereço constante na mesma corresponda ao seu 

domicilio o autor nunca foi cientificado a respeito de mencionada 

cobrança. Ao final, requer suspensão dos efeitos de publicidade do 

protesto. Recebida a inicial (ID n.º 17743250), postergou-se a análise da 

liminar para após a apresentação de contestação. Realizada a audiência 

de conciliação, as partes não conseguiram chegar a autocomposição (ID 

n.º 19002328). A Requerida apresentou contestação (ID n.º 19555612). O 

Requerente a impugnou (ID n.º 20022410), requerendo apreciação da 

tutela. Vieram os autos conclusos. É breve o relato. Fundamento. Decido. 

Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, 

quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora). 

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, 

tenho que a parte autora conseguiu demonstrar a probabilidade de seu 

direito. A fim de comprovar o seu direito, a autora juntou certidão do 

Cartório do 2º Oficio de Lucas do Rio Verde/MT onde se verifica a 

existência de pendência financeira relativa à empresa requerida (ID n.º 

13338124). No caso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, encontrando-se nos efeitos nefastos que o iminente protesto 

pode causar na vida do Requerente, vez que sustenta a inexistência do 

débito vergastado. Fora oportunizando a Requerida para que contestasse 

a ação, afim de provar origem do débito (ID n.º 19555612), mas, apesar de 

alegar a licitude do protesto, deixou de juntar qualquer documentos que 

constatassem a irregularidade que originou a fatura, bem como de que a 

autora teria sido notificada, eis que o Termo de Ocorrência e Inspeção - 

TOI, anexo ao ID. 20315829, consta informação de que a cliente, no caso 

autora, encontrava-se ausente, de modo que não foi colhida a assinatura 

no referido Termo da consumidora, dando ciência da referida ocorrência. 

Desta maneira se faz necessário apreciar a tutela postergada no ID n.º 

17743250. Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA com o fim de 

suspender os efeitos do protesto n.º 89230, do livro 199, fls. 242, de 

03/08/2018 do Cartório do 2º Oficio de Lucas do Rio Verde/MT, no valor de 

R$ 2.285,32, titulo n.º 47800420179, com vencimento 30/11/2017, tendo 

como sacador/credor a empresa requerida, conforme documento de ID n.º 

17721746, referente a restrição. Ressalte-se que não há risco de 

irreversibilidade da conduta, pois, a qualquer momento poderá ser 

revogada esta decisão, não violando o prescrito no art. 300, §3º do 

Código de Processo Civil. Oficie-se o Cartório do 2º Ofício de Lucas do Rio 

Verde/MT, via malote digital, para que proceda com a suspensão do 

protesto registrado em nome da autora, tendo como sacador/credor a 

empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. 

Sem prejuízo, intime-se as partes para que se manifestem quanto as 

provas que desejam produzir, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de 

preclusão. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de maio de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001509-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE DI CAMILO OAB - MT20767/O (ADVOGADO(A))

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN OAB - MT16668/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS - APS Lucas do Rio Verde (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001509-35.2017.8.11.0045. 
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AUTOR(A): CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA REU: INSS - APS LUCAS 

DO RIO VERDE, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS, ETC. CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Diz a autora que possui vínculo empregatício com a 

CONCESSIONARIO ROTA DO OESTE. Que é Portadora de TRANSTORNOS 

DA ROTULA (PATELA), CID 10- M 22, no joelho esquerdo e por não 

possuir condições de exercer atividade laborativa, requereu perante a 

autarquia federal a prorrogação do benefício Auxílio-doença 

previdenciário, espécie 31, Benefício número 6173535410, no dia 22 

/03/2017, no entanto o beneficio foi indeferido mesmo estando à autora 

com todos os documentos necessários para a concessão e inclusive 

laudos médicos que atestam a incapacidade da autora (documentos 

anexos). De modo que postula pela concessão do beneficio em tutela de 

urgência e no mérito requer a procedência da ação. Com a inicial vieram 

os documentos. A tutela antecipada foi concedida, conforme Id. 7313510. 

Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e documentos (Ids 

8208441 e 8208443), aduzindo em preliminar prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da 

ação, e no mérito destaca que o autor não preenche os requisitos 

necessários à concessão do benefício pleiteado, mormente porque não 

ostenta incapacidade parcial e/ou total e permanente para o trabalho, além 

de não ter carreado aos autos provas de que encontra-se insuscetível de 

reabilitação e requereu a improcedência da ação. O requerente deixou 

decorrer o prazo e não apresentou Impugnação a contestação. A pericia 

foi realizada e o Laudo encontra-se acostados aos Idsn° 13387415 e 

13387457, sendo que a parte autora se manifestou (Id n° 30222763) 

reiterando o restabelecimento do benefico cessado pelo INSS no dia 

11/11/2017. Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É 

o relatório. Fundamento e decido. CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

ajuizou AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Primeiramente, cumpre ressaltar, que a matéria sub-judice 

não necessita de produção de prova em audiência, motivo pelo qual, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Verifica-se que a controvérsia reside 

basicamente na comprovação da qualidade de segurado, bem como na 

incapacidade laboral do requerente, provisória ou definitiva, capaz de 

ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do pedido manejado pela 

autora, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos para 

concessão do beneficio formulado. 1. DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 42, o benefício de 

aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no artigo 59, nos seguintes 

termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. 1.2. Auxílio-doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido neta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. A qualidade de segurado, bem como o 

cumprimento da carência exigida demonstram-se incontroversos no 

presente caso, pelos documentos acostados, CNIS sob o Id. 8208443. Por 

se tratar de causa que envolve a verificação da existência de 

incapacidade laboral, constatou-se a necessidade de aferir a real 

condição do segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as 

alegações das partes envolvidas, já que a autora alega incapacidade, e de 

outro lado, a Autarquia-Ré questiona referida incapacidade. Diante disso, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. 

Nesse contexto, o laudo pericial acostado Id n° 13387415 e 13387457 

identificou clinicamente que a autora sofre de doenças CIDS M224, M658, 

M255, M222, M760 e M235, Condropatia grau quatro do joelho esquerdo. 

Incapacitando-a de forma permanente, e parcial, em fase evolutiva, mas 

suscetivel de reabilitação, incapacidade desde março de 2016. 

Corroborando as informações prestadas acima pelo expert, os laudos e 

exames médicos particulares colacionados a inicial, confirmaram que a 

autora apresenta sequelas que lhe impede de exercer suas atividades 

habituais momentâneas. Assim, devidamente comprovada à incapacidade 

laborativa permanente e parcial do autor e sua qualidade de segurado, de 

rigor se impõe o deferimento do pedido de auxilio doença. Posto isto, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada CLEONICE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

condenando o réu a conceder a autora o benefício previdenciário de 

AUXILIO DOENÇA nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

devidos a partir do requerimento administrativo, ou seja , março/2017 ID n° 

6698478, devendo prevalecer no curso deste processo e, por mais 

6(seis) meses a partir desta data, onde a autora deverá, demonstrar a 

continuidade de sua incapacidade, por laudo médico e pericia perante o 

INSS, descontadas as parcelas já pagas a titulo de auxilio doença e 

respeitada a prescrição quinquenal. Correção Monetária e Juros de Mora 

A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. Concedo a 

tutela antecipada nesta sentença, devendo ser implantado o benefício no 

prazo, máximo de 30(trinta) dias, após a intimação desta decisão. Em 

razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame necessário, 

considerando que o autor já vinha recebendo beneficio de auxilio doença, 

durante o tramitar do feito, assim as parcelas em atraso não 

ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do 

NCPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001022-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

Ana Lidia Batista da Cunha (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARLOS DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001022-40.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da manifestação 

da autora (Id n. 20587539) e considerando que já ocorreu a homologação 

do acordo entre as partes, não havendo mais requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 2 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 14 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000062-16.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. S. (REQUERENTE)

J. N. D. S. (REQUERENTE)
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J. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. S. (REQUERIDO)

 

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

de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, caso 

queira, se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão da oficiala de justiça 

Id 27838337, que segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000094-21.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO(A))

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO(A))

 

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

de seu advogado habilitado para que, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, 

tendo em vista os embargos monitórios opostos pelo polo passivo, que 

segue vinculado à presente.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001192-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEILTON ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE n. 1001192-12.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

indenização ajuizada por NEILTON ALVES DA CRUZ em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ- MATO GROSSO, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe. Despacho inicial no 

evento n. 9915249. Contestação apresentada no evento n. 10412228. 

Réplica no evento n. 11443967. Despacho exarado em Id n. 14451464 que 

determinou a intimação do autor para comprovar os pressupostos de 

concessão do benefício de justiça gratuita. O autor manifestou no evento 

n. 16420087. Em decisão proferida em Id n. 17645209, este Juízo revogou 

o benefício da justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora 

para que efetuasse o pagamento das custas e despesas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Apesar de intimado, o autor não recolheu as 

custas e despesas processuais, conforme certidão no evento n. 

21018700. Vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Compulsando os autos, extrai-se que o 

processo deve ser extinto, isso porque o autor teve seu benefício da 

justiça gratuita revogado e, mesmo intimado, não efetuou o pagamento das 

custas e despesas processuais com base no proveito econômico nos 

termos consignados na decisão proferida. Portanto, trata-se de hipótese 

da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo (art. 485, IV do CPC). Com fundamento no artigo 102, parágrafo 

único, do CPC, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito. Ante 

o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com 

fulcro no art. 485, inciso IV e 102 do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas processuais pendentes pelo autor. Com fundamento no princípio 

da causalidade, este Juízo CONDENA o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias 

mediante as cautelas de estilo. INTIME-SE. Água Boa/MT, 14 de abril de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-76.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA ALMEIDA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

advogado(a)/procurador do(a) parte(s) RECORRIDA(S) para que, no 

prazo legal, caso queira, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001851-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MATOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do(s) advogado(a) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/02/2019 às 15:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-33.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT0014186A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PONTES GUIMARAES 14229494866 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE MAIRA MINELE LOBO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001849-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001850-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIANA REGINA LEHNEN TONIAL RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FERREIRA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000599-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELKER MORAES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001748-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000878-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

consignando que em caso de inércia, será reputado o cumprimento 

integral da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000830-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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

Advogado(a) da parte PROMOVENTE para que, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

manifestar e requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-76.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIA ADRIANA ALMEIDA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010216-76.2016.8.11.0021 REQUERENTE: MARCIA 

ADRIANA ALMEIDA LUZ De rigor, a suspensão da presente ação. Com 

efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, 

consoante termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 29 de setembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-33.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT0014186A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010021-33.2012.8.11.0021 REQUERENTE: 

MAURICIO CARDOSO TONHA Conforme demonstra o extrato em anexo, o 

bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente 

cumprido. Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, 

§§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) 

dias que: I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II 

– ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. 

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias. Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-12.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO SEVERINO DA SILVA (EXECUTADO)

N K B DA SILVA - ME (EXECUTADO)

NAGELA KEOMA BEZERRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000390-12.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 272.152,54 ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio sede 

III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: N 

K B DA SILVA - ME Endereço: AV. CARLOS HUGUENEY, 983, CASA, 

CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: NAGELA 

KEOMA BEZERRA DA SILVA Endereço: AV, CARLOS HUGUENEY, 983, 

CASA, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: AFONSO 

SEVERINO DA SILVA Endereço: RUA SILVIO MAIA, 1657, CASA, CENTRO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO Fica Vossa Senhoria, intimado para no 

prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, para a citação dos polos passivos, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado. Alto Araguaia/MT , 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000348-60.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO FERNANDES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO ROBERTO FERNANDES HEGELE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000348-60.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: DEBORAH EMMANNUELLY CAETANO RIQUELME CASTILLO 

FERNANDES REQUERIDO: ALVARO ROBERTO FERNANDES HEGELE 

Vistos em correição; 1. DEFIRO a emenda a inicial, DETERMINO que 

retifique a autuação, fazendo constar os menores DAVI CAETANO 

FERNANDES, GABRIELA CAETANO FERNANDES e – PEDRO CAETANO 

FERNANDES no polo ativo da demanda, observando a petição retro. 2. 

Requer a parte autora que as custas processuais sejam parceladas em 06 

vezes, reconhecendo que não preenche os requisitos para fins de 

obtenção do benefício da justiça gratuita. 3. Pois bem, a fim de dar 

assertividade aos serviços presados pelo Poder Judiciário com vista a 
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atual situação econômica brasileira e atenta às novas possibilidades, o art. 

98, §§ 5º e 6º, do CPC, concedeu maior autonomia ao magistrado no 

tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, ampliando o leque de 

possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial 

do pedido para: a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas 

processuais de um ato em específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, 

ainda, para c) parcelar o valor das custas processuais que o beneficiário 

tiver que adiantar no curso do processo, ainda que não preencha 

perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da 

assistência judiciária, poderá a parte ser auxiliada por facilidades no 

recolhimento das custas e despesas processuais. 4. Desta feita, apesar 

da requerente não se enquadrar na condição de hipossuficiente considero 

que o valor atribuído à causa, qual seja R$ 177.230,00 (cento setenta e 

sete mil duzentos e trinta reais), é expressivo, circunstância pela qual 

CONCEDO a requerente o benefício do parcelamento no limite de 06 (seis) 

parcelas consecutivas, na forma do art. 468, § 6º e § 7º, da CNGC. 5. 

Assim, DETERMINO que a que a parte autora recolha, no prazo de 30 

(trinta) dias, a primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, conforme 

o valor da causa, e as demais nos 05 meses subsequentes, sob pena de 

extinção. 6. Com o recolhimento da 1º parcela, tornem-me os autos 

conclusos. INTIMEM-SE. Às providências. Alto Araguaia, data da 

assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000999-29.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FLAVIO DE CARVALHO OAB - MT5877/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000999-29.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): JOSE HUMBERTO DE ANDRADE REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em correição. 1. 

Recebo os autos da maneira que se encontra. 2. Considerando que não 

há mais provas a serem produzidas, INTIMEM-SE as parte para apresentar 

alegações finais no prazo legal. Registro que a pericia médica já foi 

realizada – p. 46/49. 3. Após, conclusos, Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000394-49.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTANA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000394-49.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: THIAGO SANTANA DE CARVALHO Vistos em 

correição. 1. Analisando os documentos acostados junto à petição inicial, 

verifico a ausência de comprovação documental da cientificação prévia do 

devedor acerca da mora, isso porque a carta expedida não foi entregue 

ao destinatário (requerido) em razão da mudança de endereço (id. 

31212833, p. 2). Neste ponto, friso que “a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” 

(Súmula 72 do STJ). 2. Ademais, não há guia e comprovante de 

recolhimento das custas e despesas processuais. 3. Com tais 

considerações DETERMINO a intimação do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntado aos autos documento apto a 

comprovar a mora da parte requerida e recolher as devidas custas e 

despesas processuais, sob pena de seu indeferimento e extinção do feito. 

4. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique e voltem-me os 

autos conclusos. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura 

digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70798 Nr: 1007-28.2016.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EUCAFLORA LTDA ME, 

JOSE MARCOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23679-O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Primeiramente, desentranha-se o requerimento de p. 98/102 e junto-o ao 

processo de código 15719, eis que não se relaciona aos autos.

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que o requerido apenas 

foi intimado para comparecer a audiência de conciliação, a qual restou 

inexitosa, portanto DETERMINO a expedição de mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, anotando-se que, caso a 

parte requerida cumpra, ficará isenta de custas e honorários advocatícios, 

fixados, para o caso de não-cumprimento, em 10% do valor da dívida.

3. Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial.

4. No caso de apresentação de embargos monitórios, a teor art. 702, §4º, 

do CPC, há suspensão da eficácia do mandado inicial.

5. Considerando-se que os Embargos têm natureza de DEFESA, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Autora para IMPUGNAÇÃO no prazo 

de 15 dias (CPC, art. 702, §5º).

6. Sobre Impugnação e documentos, DIGA a Ré/Embargante.

7. Após, especifiquem as partes - justificadamente - quais provas 

pretendem produzir, indicando a necessidade e o fato a ser provado, ou 

se é o caso de julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1414 Nr: 599-96.2000.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA FRONTEIRA S/A, TAQUARUÇU 

AGROPECUÁRIA LTDA., JOSÉ ARLINDO PASSOS CORREA - ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Alessandra Rodrigues 

Rubio - OAB:OAB/SP 159.838, Fábio da Silva Aragão - 

OAB:157069/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842 A /MT, 

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - OAB:113.573/SP, 

REJANE CRISTINA SALVADOR - OAB:165.906/SP, Wagner da Cunha 

Garcia - OAB:220820/SP

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu patrono, via DJe, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quantos aos rumos do 

cumprimento de sentença, providenciando o necessário para seu 

deslinde, observando ainda a decisão de fl. 47, sob pena de extinção.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8385 Nr: 700-31.2003.811.0020
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Previamente a análise do pedido retro, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar planilha de cálculo atualizada ou dar total 

quitação a dívida.

2. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70798 Nr: 1007-28.2016.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EUCAFLORA LTDA ME, 

JOSE MARCOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:23679-O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, na qualidade de procurador da autora intimado, 

para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central 

de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 108822 Nr: 3951-37.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FREIRE DE MATOS, ADALBERTO 

TOMÁS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENA MARIA DE CASTRO 

GOMES - OAB:1967, ÉRICA NUNES GUIMARÃES COSTA - OAB:4704

 3. Ante o exposto, DETERMINO o arquivamento do presente 

feito.TRASLADE-SE para a ação penal originária [processo n. 

2449-63.2015.811.0020 – cód. 66271] a (i) citação de ADALBERTO 

TOMÁS DA SILVA (fl. 178) e a sua defesa (fl. 181) bem como a (ii) defesa 

de LEANDRO FREIRE DE MATOS (fls. 183/189) e (iii) a presente 

decisão.Com o traslado, na ação penal originária [processo n. 

2449-63.2015.811.0020 – cód. 66271], INCLUA-SE ADALBERTO TOMÁS 

DA SILVA e LEANDRO FREIRE DE MATOS no polo 

passivo.CIENTIFIQUEM-SE as partes.Havendo decurso de prazo sem 

requerimento e cumpridas estas determinações, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e procedimentos de estilo.Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33081 Nr: 619-04.2011.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CÂNOVAS FRANCO, IRENE APARECIDA 

FRANZIN CANOVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS 

- LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FLORES 

TOBAL - OAB:75.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A, 

RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

termos da manifestação de fls. 656/657.

Alto Araguaia - MT, 13 de abril de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105371 Nr: 1822-20.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA, 

WANDERLEY ELIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:25801/O

 Código nº 105371

Vistos, etc.

INTIME-SE o réu pessoalmente da sentença (ref. 140), devendo este 

informar ao Oficial de Justiça se deseja ou não recorrer da sentença, visto 

que o pedido de ref. 144 foi realizado pela genitora do acusado.

 Havendo interesse no recurso, INTIME-SE o advogado constituído pelo 

réu, Dr. Solimar Batista dos Santos, via DJe, para que o apresente no 

prazo legal, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções do art. 265, do 

CPP. Não apresentado o recurso, ou justificativa para tanto, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos conclusos, com urgência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111117 Nr: 4270-63.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SANTOS DE ANDRADE, CRISTIANE 

SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 05 dias, apresentar memoriais 

finais, nos termos do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

Alto Araguaia - MT, 13 de abril de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000392-79.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PRECISAO SERVICOS DE COLHEITAS MECANIZADAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRISDELLE LOPES SILVA OAB - MG152017 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000392-79.2020.811.0020 Vistos, etc. Inicialmente, destaco que 

consta do TAD (id. 31168363) que “a colheitadeira Case Axial FLOW2388, 

série JJCO265143 encontra-se desacompanhada de documentação 

fiscal”, pelo que não vislumbro possibilidade de revisão da decisão 

proferida nos autos. Além disso, cumpre mencionar que o pedido de 

reconsideração não se enquadra em quaisquer das hipóteses recursais, 

competindo ao interessado buscar os meios recursais próprios para sua 

insurgência contra a decisão. Pelo exposto, MANTENHO a decisão 

proferida em seus lídimos termos. CUMPRA-SE a decisão de id.31185895, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 14 de abril de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000182-62.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SADY SEVERINO DE REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000182-62.2019.8.11.0020. REQUERENTE: SADY SEVERINO DE 

REZENDE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que a sua fatura com referência ao mês 

de outubro/2017 possuiu valor acima do usualmente cobrado, qual seja, 

R$ 773,87 (setecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos). 

Aduz ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou em 

contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Em resposta, a 

concessionária de serviço público informou que fora encontrado um 

desvio de energia junto a sua UC, o que ocasionava faturamento de 

consumo em valor menor. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia 

elétrica da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 

releitura no medidor de energia elétrica, a qual se procede regularmente 

por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. 

Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui condições 

técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à 

análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial das faturas 

juntada nos autos, verifico ser flagrante a falha na sua prestação dos 

serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos dados do 

referido aparelho. Ademais, ao revés da tese defensiva, a parte 

Reclamada, não corroborou aos autos qualquer elemento de prova a fim 

de justificar as cobranças de kwh acima da média de consumo, apenas 

alegou que a cobrança fora realizada como recuperação de consumo. 

Nesse sentido, mutatis mutandis, é a orientação jurisprudencial: ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o 

débito excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade 

de kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007). 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

simples ocorrência de cobrança indevida não gera, por si só, dano de 

natureza extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral é 

necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não 

ocorreu no caso concreto. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Número: 469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data 

do Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Assim, não há dúvida que a ilegalidade 

do ato praticado pela empresa concessionária fornecedora de energia 

elétrica em efetuar cobranças dos serviços de energia ao consumidor, 

que não eram devidos assim como da negativa de atendimento pelas vias 

administrativas de modo eficaz. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação dos Reclamantes, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de 

serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente 

por eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Nesse diapasão a fatura referente ao mês 

de maio de 2018, deve ser readequada ao consumo estipulado, em 

consonância com o art. 115, II da Resolução 414/2010 da ANEEL, a fim de 

que se evite o enriquecimento ilícito da parte autora. Diante do exposto, à 

vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código 

de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de 

mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE O DÉBITO e ORDENO A 

READEQUAÇÃO da fatura do mês de outubro de 2017, conforme ao 

parâmetro da média de consumo dos meses de anos anteriores, 

CONDENO a reclamada a pagar ao autor o valor R$ 1.547,74 (mil 

quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), já 

aplicada a repetição do indébito, a título de danos materiais, pelo que 
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pagou a maior na fatura de outubro de 2017, a ser acrescido de juros de 

1% (um por cento) a.m. contados a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir do presente decisum. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-67.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CUSTODIO BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONALDO PIRES BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Autos nº 

8010049-67.2013.811.0020 Vistos em correição. Trata-se de ação sob o 

rito sumaríssimo proposta por Valdeci Custódio Barros em desfavor de 

Onaldo Pires Barbosa. Ao ID n° 25036133 , foi juntado aos autos termo de 

acordo realizado entre as partes, onde pugnam pela sua homologação. É o 

necessário relatório. DECIDO. O instrumento do acordo ao ID n° 25036133 

está em ordem, e, pois, apto a merecer homologação. Diante disso, 

tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, na forma e condições pactuadas, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos e legais. Ato contínuo JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

CPC, integrando a presente sentença os termos do acordo formalizado. 

Sem custas e honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE 

mediante as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 06 de 

novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-76.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIETH MOREIRA LBOEZ BRITO (EXECUTADO)

 

Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de Advogada da parte requerente, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010202-32.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 8010202-32.2015.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: ADMILSON SILVA BORGES Endereço: Rua 24 DE JANEIRO, 

842, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Endereço: Avenida PAULISTA, 1499, - DE 1047 A 1865 

- LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA COMO ADVOGADO DO 

EXEQUENTE para manifestar quanto ao valor depositado, bem como, 

informar os dados bancários para expedição de alvará, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). ALTO ARAGUAIA, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010062-61.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, intimada a manifestar do cálculo no prazo de 

05(cinco) sob pena de concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-62.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELIO GOMES MATARAGIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010092-62.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ESTELIO GOMES MATARAGIA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos EM CORREIÇÃO. 1. 

Analisando minuciosamente os autos, vislumbro que a parte autora não 

colacionou aos autos extrato da pendência financeira atualizado à época 

de ingresso com a presente ação, bem como não foi indicado qual seria o 

órgão responsável pela negativação do autor. 2. Desta forma, não 

preenchidos os requisitos previstos no art. 320 do CPC/2015, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a vestibular, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 
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inciso I, do CPC/2015). 3. Após, mediante correta triagem, à conclusão, 

para análise do pedido de urgência. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-62.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELIO GOMES MATARAGIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 8010092-62.2017.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

14.028,50 ESPÉCIE: [Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano 

Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ESTELIO GOMES MATARAGIA Endereço: Avenida CARLOS 

HUGUENEY, 1022, SOBRELOJA APOLO CALÇADOS, CENTRO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, Cidade Moções, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria como advogado da requerente para juntada de 

Contrarrazões de Recurso,no prazo legal. ALTO ARAGUAIA, 14 de abril 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001302-43.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1001302-43.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

11.213,61 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios em Execução Contra a 

Fazenda Pública]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

POLO ATIVO: Nome: LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO Endereço: RUA 

JERONIMO AFONSO DE MELO, 113, -, AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - 

MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para que deposite em cartório os originais das certidões que 

instruem o presente autos, conforme petição de ID: 28138782, disponível 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ALTO ARAGUAIA, 

14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010185-64.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOIDO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ASSIS PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUZIA SEVERINA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO OLIVEIRA DE PANIAGO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 8010185-64.2013.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença proposto por CRISTOIDO PEREIRA DE SOUZA, em face de 

CARLOS ASSIS PEREIRA, onde objetiva o recebimento dos valores 

fixados na sentença de id. 7098838, à título de danos materiais, bem como 

os honorários de sucumbência fixados no acórdão de id. 10898327. A 

decisão de id. 12806654, deferiu o cumprimento as sentença no que tange 

aos danos materiais, todavia indeferiu a execução dos honorários, ao 

argumento de que o requerido é beneficiário da justiça gratuita. Ao id. 

13422579, a autora postulou pela penhora de ativos pelo sistema 

Bacenjud, indicando o montante atualizado de R$ 11.490,88 (onze mil 

quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos). Deferido o 

bloqueio, o qual logrou êxito em penhorar o montante de R$100,00 (cem 

reais), conforme extrato de id. 17129307. Ao id. 17332475 o autor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 272 de 810



postulou pela pesquisa de bens pelos sistemas Renajud e Infojud. 

Determinada a apresentação do cálculo atualizado da dívida ao id. 

18740658. Cálculo atualizado no id. 18808491. Ao id. 18808499, o autor 

apresentou cálculo atualizado dos honorários de sucumbência. Ao id. 

20514516, o requerido postulou pela desconsideração do cálculo de id. 

18808499, vez que indica parte estranha a lide, bem como impugnou os 

cálculos do autor, aduzindo que este apresenta valor superior ao devido, 

no entanto, juntou aos autos comprovante de pagamento da dívida, 

postulando seja ao final reconhecido pelo juízo o excesso da cobrança, 

com a consequente restituição do valor remanescente (24146573). Ao id. 

24168387, o autor postulou pelo indeferimento dos pedidos do réu, ao 

argumento de que utilizou índice diverso para elaboração do cálculo. 

Ademais, afirmou que foram recolhidos os valores atualizados, 

encontrando-se pendente o recolhimento da multa de 10%. Ao id. 

24168389, o advogado do autor postulou pela penhora online nas contas 

do executado, quanto aos honorários de sucumbência. Ante o 

reconhecimento da preclusão da manifestação de id. id. 24146573, foi 

determinado o levantamento dos valores em favor do autor, bem como 

determinada a intimação do requerido para complementar o pagamento do 

débito (id. 24883368). Ao id. 25170902, o advogado do autor postulou pela 

análise do pedido de penhora referente aos honorários de sucumbência. 

O requerido por sua vez, postulou pela análise do pedido de id. 20514516, 

ao argumento de que a impugnação foi realizada em tempo hábil (id. 

25235684). Indeferidos os pedidos das partes ao id. 29001509, vez que 

não houve condenação de honorários de sucumbência na sentença, e 

que o pedido do requerido foi realizado fora do prazo legal. Ao id. 

29069775, o advogado do autor aduziu os honorários foram fixados no 

acórdão, postulando assim pela penhora via Bacenjud. Ao id. 29843136, o 

autor indicou o CPF do requerido, a fim de que se proceda o bloqueio. 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. - Do pedido de execução dos 

honorários de sucumbência (id. 24168389). Inicialmente, ressalto que o 

pedido de execução dos honorários de sucumbência foi indeferido ao id. 

12806654, por ser a parte requerida beneficiária da justiça gratuita, 

conforme decisão proferida pela Turma Recursal ao id. 7098872. Nesse 

ponto, tem-se que a execução dos honorários é suspensa pelo prazo de 

05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, salvo 

se demonstrado pelo credor que não persiste a condição de 

hipossuficiência (art. 98,§3º, PC). No caso dos autos, não houve o 

decurso do prazo, tampouco a demonstração pelo causídico credor dos 

honorários a alteração da condição financeira do executado. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de penhora no que tange aos honorários de 

sucumbência. - Do cumprimento de sentença. Compulsando detidamente 

os autos, verifico que encontra-se pendente o pagamento da multa de 

10%, do art. 523, §2º, do CPC. Além disso, tenho que o cálculo de id. 

24168387 não abateu o valor de R$100,42 (cem reais e quarenta e dois 

centavos), depositados nos autos ante a penhora efetuada ao id. 

17129307. Assim, INTIME-SE a parte autora, para que apresente novo 

cálculo atualizado da dívida, abatendo o valor penhorado nos autos, bem 

como indique bens passiveis de penhora. Prazo: 05 (cinco) dias. Nada 

requerendo, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 14 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010267-27.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CASSIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 8010267-27.2015.811.0020 Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de id. 

28705213, visto que a executada até o presente momento não foi intimada 

para pagar o débito, vez que não houve publicação da decisão, e a 

intimação pessoal restou negativa (id. 11848009). Porém, considerando 

que a requerida possui advogado constituído nos autos, DETERMINO sua 

intimação via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015). Decorrido o prazo sem 

pagamento, RETORNEM os autos conclusos, para análise do pedido de id. 

28705213. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 14 de 

abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-55.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000952-55.2019.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando 

os autos, constato que a requerente deixou de comparecer na audiência 

de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Alto 

Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-40.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MACHADO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000953-40.2019.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando 
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os autos, constato que a requerente deixou de comparecer na audiência 

de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Alto 

Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-91.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SAMILA ALEXANDRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 1000969-91.2019.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando 

os autos, constato que a requerente deixou de comparecer na audiência 

de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Alto 

Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-56.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS ANJOS CAMILO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010224-56.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: LUZIA DOS ANJOS CAMILO 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. 

Assim sendo, considerando que houve o pagamento do débito, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925 

do CPC. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento nos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-05.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº 10011117-05.2019.811.0020 Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando 

os autos, constato que a requerente deixou de comparecer na audiência 

de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 
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nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Alto 

Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-09.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON ARAUJO GODINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000246-09.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOHN LENNON ARAUJO 

GODINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. 

Assim sendo, considerando que houve o pagamento do débito, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925 

do CPC. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento nos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-68.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO-COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEDIR ANGELICA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000158-68.2018.8.11.0020. EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO-COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: ALEDIR 

ANGELICA DE SOUZA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. Assim sendo, considerando 

que houve o pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente execução, 

nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925 do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 13 de abril de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 9132 Nr: 376-14.2002.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO CARVALHO FERREIRA E SA, ANA LUIZA 

AZEVEDO FERREIRA E SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DOMINGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:MT 10.464, RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - 

OAB:3640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO RAMOS VIEIRA - 

OAB:57681/SP

 Vistos,

1. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que restaram 

infrutíferas as tentativas do Juízo em promover avaliação no imóvel 

usucapiendo/reivindicado por profissional indicado pelo CREA/MT. Dessa 

forma, sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 10022 Nr: 1241-37.2002.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DOMINGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CARVALHO FERREIRA E SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO RAMOS VIEIRA - 

OAB:57681/SP, Sinclei Gomes Paulino - OAB:260545/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIMAR BARRETO SILVEIRA 

- OAB:3640/MT

 Vistos,

1. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que restaram 

infrutíferas as tentativas do Juízo em promover avaliação no imóvel 

usucapiendo/reivindicado por profissional indicado pelo CREA/MT. Dessa 

forma, sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 24977 Nr: 1549-34.2006.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIA DOMINGUES DE PAULA, THOMPSON 

BARBOSA QUINTANILHA, ALICE QUINTANILHA DOS ANJOS, ALINE 
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BARBOSA QUINTANILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAU TORRES QUINTANILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Gonçalves - 

OAB:12855 OAB/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 309/313, ante a inexistência de nulidade nos atos 

processuais realizados nos autos, eis que, consoante dispõe o parágrafo 

único do artigo 275 do Código de Processo Civil, “presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

Outrossim, indefiro o pedido de restituição na posse dos bens, ante a 

remoção da requerente do cargo de inventariante (processo 

1031-97.2013.811.0008 – Código 85003 – fls. 259).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 25248 Nr: 1693-08.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA NADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Irineu Marcelo - OAB:61074, MICHELE 

JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Tereza Nadi em desfavor do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social.20. Deixo de condenar em custas e honorários, 

posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade da justiça.21. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.22. P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26264 Nr: 2322-79.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 18. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Cícera Maria de Moura; 1.a. CPF 

n. 003.121.541-60; 1.b. Nome da mãe: Maria Cícera da Silva; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

26/04/2019 (data da citação - fls. 208-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Frederico Campos, s/n, 

Município de Porto Estrela-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 19. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.20. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 21. P. I. Cumpra-se.22. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37413 Nr: 3771-04.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES RODRIGUES REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 21. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a expedição de ofício 

ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-MT, para que conste no 

cadastro do veículo VW/Saveiro CL, categoria particular, ano/modelo 

1994/1994, placa JYB9878, gasolina, cor verde, a sua venda pelo autor 

para o requerido Hermes Rodrigues Rezende, e, em consequência 

determino a exclusão do nome do autor, Luiz Antônio da Rocha Lima, 

como responsável pelos débitos de trânsito e eventuais pontuações de 

infração de trânsito em sua CNH a partir do ano de 1996, podendo o órgão 

competente imputar os referidos encargos a pessoa do requerido, Sr. 

Hermes Rodrigues Rezende, no prazo de 10 (dez) dias.22. Oficie-se o 

Departamento Estadual de Trânsito para providenciar a transferência do 

veículo, bem como as dívidas existentes, do nome do requerente Luiz 

Antônio da Rocha Lima para o nome requerido Hermes Rodrigues 

Rezende.23. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil. 24. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42550 Nr: 2522-81.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDEREZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Maria Valdirez da 

Silva em desfavor do Município de Barra do Bugres-MT.

 A parte executada, devidamente intimada manifestou-se às fls. 104.

Com vistas dos autos, a parte exequente, às fls. 111/112 pugnou pela 

expedição de precatório/RPV em desfavor da parte executada.

 A vista disso, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de 

impugnação e/ou qualquer manifestação da parte executada, conforme 

acostado aos autos, motivo pelo qual, defiro o pedido e determino a 

expedição de precatório/RPV em favor da parte exequente nos termos do 

inciso I do §3° do artigo 535 do Código de Processo Civil, devendo-se 

observar as disposições contidas no artigo 100 da Constituição Federal.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 51713 Nr: 2462-40.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Marina Benta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls.206-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 201/205, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

 4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90068 Nr: 410-66.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CLEMENTINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certificado o trânsito em julgado da r. sentença de fls. 99, determino a 

expedição de ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região – 

Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas atrasadas (fls. 

106/107), através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º 

Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

 Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90385 Nr: 715-50.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Consórcios S/A, CAIXA SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte exequente concordou com o 

cálculo e depósito apresentada pela executada (fls. 332), Homologo o 

cálculo apresentado às fls. 328/330, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

3. Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

4. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 328/330), que 

houve a total quitação da obrigação.

5. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

6. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

7. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores se 

encontram vinculados aos autos (fl. 329/330), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, nas contas 

informadas as fls. 332.

8. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

9. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor e o executado, por qualquer meio de comunicação, 

para que tome ciência da liberação efetuada.

10. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 11. Custas, se houver, pela parte executada.

 12. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

13. Publique-se. Intime-se.

14. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 915-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDJ, MODJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-12.855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando atentamente os autos, verifica-se que resta incontroverso o 

vínculo biológico entre requerente e requerido, consoante laudo acostado 

às fls. 305/308-v°. Dessa forma, havendo controvérsia quanto a 

necessidade de pagamento de alimentos ao requerido, determino a 

intimação da parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

alegações finais, sob pena de preclusão.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110876 Nr: 2271-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS ME, 

REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 12. Diante do exposto, com arrimo no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, assim, nos termos do art. 701, §2°, 

do Código de Processo Civil, constituo de pleno direito o título executivo 

judicial no valor de R$ 20.980,34 (vinte mil, novecentos e oitenta reais e 

trinta e quatro centavos), convertendo o mandado inicial em executivo.13. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquive-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe. 14. Condeno o requerido ao pagamento 
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das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil.15. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113088 Nr: 3505-36.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MENDES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Isto posto, e por tudo que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte requerida, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, posto que, declaro a inexistência do débito, 

constituído pelos valores pagos a título de benefício previdenciário, 

ficando, portanto, o requerido proibido de efetuar descontos no benefício 

e/ou conta bancária da parte autora. 8. Isento de custas e honorários 

advocatícios. 9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131839 Nr: 7588-61.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOCENCIA DE OLIVEIRA BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Inocencia de Oliveira Borba em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.18. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136071 Nr: 2181-40.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Cicero Manoel dos Santos; 1.a. 

CPF nº 099.249.304-87 1.b. Nome da mãe: Iracema Maria da Conceição; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 14/05/2018 (data da citação - fls. 57-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento 

Vale do Sol, lote 33, Zona Rural, Município de Nova Olimpia -MT; 6. Data do 

início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137295 Nr: 2961-77.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CAMILO DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Ademar Camilo da Paixão; 1.a. 

CPF nº 304.419.861-53 1.b. Nome da mãe: Maria Conceição Camila; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 15/06/2018 (data da citação - fls. 35-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua José 

Francisco de Moraes, Distrito Assari, Município de Barra do bugres -MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137459 Nr: 3059-62.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Alfredo Dias Ferreira; 1.a. CPF 

nº 291315376-34 1.b. Nome da mãe: Rita Dias dos Santos; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

04/09/2018 (data da citação - fls. 136-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 
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salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento Vale do Sol, lote 

33, Zona Rural, Município de Nova Olimpia -MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137510 Nr: 3091-67.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SAMPAIO BIDOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida Lei Federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido (25/06/2018), bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção 

monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, nos 

termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 

16. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar 

as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Francisca Sampaio 

Bidoia; 1.a. CPF nº. 346.215.801-59; 1.b. Nome da mãe: Edite Ribeiro 

Sampaio; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 25/06/2018 (data da citação - fls. 36-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço da parte segurada: 

residente e domiciliado no Assentamento Campo verde, Zona Rural, 

Município de Barra do Bugres - MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 17. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.18. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 19. P. I. Cumpra-se.20. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144047 Nr: 7292-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI EMILIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Sueli Emilia de Souza dos 

Santos; 1.a. CPF nº. 040.695.191-81; 1.b. Nome da mãe: Sebastiana Emilia 

de Souza; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 05/11/2018 (data da citação - fls. 35-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua 

Voluntários da Pátria, nº 491, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do 

início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145873 Nr: 8296-77.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SANTA CORREA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Ana Santa Correa de Carvalho em desfavor 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.18. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146202 Nr: 8475-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA CARVALHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Rosangela Maria Carvalho Barbosa em 

desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de 

condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios 

da gratuidade da justiça.18. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 147136 Nr: 489-69.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA JULIA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 
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a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Eva Julia Ponce; 1.a. CPF nº. 

488.845.881-20; 1.b. Nome da mãe: Rosa Maria Roberta; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

25/02/2019 (data da citação - fls. 25-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Dionísio Benicio da costa, nº 

43, Bairro Centro, Município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 151694 Nr: 3373-71.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SOARES CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Terezinha Soares Candido em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.18. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se.19. P. I. Cumpra-se.20. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 153220 Nr: 4352-33.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIDE ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004, JILVANE JOSÉ DE BRITO - OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Jucileide Alves Da Costa; 1.a. 

CPF nº. 366.746.215-87; 1.b. Nome da mãe: Josefa Alves da Costa; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 12/07/2019 (data da citação - fls. 43-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sitio Boa 

Esperança, Comunidade de Fatima, Zona Rural, Município de Denise-MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154631 Nr: 5289-43.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO DOMINGOS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Arantes Neto - 

OAB:MT0025147O, Marli Guarnieri de Lima - OAB:OAB/MT 11.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Sabino Domingos de Brito; 1.a. 

CPF nº. 208.877.011-91; 1.b. Nome da mãe: Otaviana de Arruda Brito; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 26/08/2019 (data da citação - fls. 40-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sitio São José, lote 

72 – Assentamento Ema, Zona Rural, município de Barra do Bugres-MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154830 Nr: 5398-57.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Hélio Pinto de Arruda; 1.a. CPF 

nº. 265.935.991.15; 1.b. Nome da mãe: Benedita Pinto de Arruda; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 26/08/2019 (data da citação - fls. 40-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sitio 4 irmãos – 

Assentamento Ema, Zona Rural, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data 

do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 

16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 
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advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156275 Nr: 6223-98.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Maria Zélia da Conceição Pereira em 

desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de 

condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios 

da gratuidade da justiça.18. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156350 Nr: 6269-87.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:OAB/MT 11.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Antônio Pereira Leite.; 1.a. CPF 

nº. 369.353.251-34; 1.b. Nome da mãe: Antônia Pereira Leite; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

09/10/2019 (data da citação - fls. 33-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento São José, lote nº 

70, Sitio Esperança, município de Nova Olímpia-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156446 Nr: 6331-30.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORLAI ADÃO WEISSHEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:OAB/MT 11.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Dorlai Adão Weissheimer; 1.a. 

CPF nº. 352.519.051-49; 1.b. Nome da mãe: Ursula Christmann 

Weissheimer; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. 

Data inicial do Benefício: 09/10/2019 (data da citação - fls. 56-v°); 4. 

Renda mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Assentamento São José, lote nº 70, Sitio Esperança, município de Nova 

Olímpia-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação da sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento 

das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por 

força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160662 Nr: 548-23.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORFILHA RIBEIRO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que caso queira, apresente a impugnação à 

contestação de fls. 36-40, protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 161292 Nr: 933-68.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA CORREIA.LIMA LEITE, JOSE CLAUDIO 

FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil, que observará as condições estabelecidas na inicial.9. 

Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.10. Passará a requerente a usar o nome Maria 

Cícera Correia Lima.11. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

de averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente, constante exposto na exordial. 12. Intimem-se as partes 

acerca da sentença prolatada.13. Com o trânsito em julgado, procedidas 

às anotações de estilo, arquivem-se os autos.14. Expeça-se o 

necessário.P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162356 Nr: 1494-92.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL DA GAMA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. De proêmio, anoto que o(a) requerente não aportou aos autos cópia 

integral da decisão que indeferiu o requerimento na esfera administrativa 

(Autarquia Federal – Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, juntando aos autos cópia integral da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132877 Nr: 204-13.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Rubens Costa Neto; 1.a. CPF nº 

177.243.501-59; 1.b. Nome da mãe: Maria Marques Luiza; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

26/02/2018 (data da citação - fls. 36-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Fonseca Natalino, nº 275, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres -MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136077 Nr: 2187-47.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Sebastiana Ferreira Batista; 1.a. 

CPF nº 015.126.491-04; 1.b. Nome da mãe: Joranira Pereira da Rocha; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 14/05/2018 (data da citação - fls. 22-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Albelino 

Francais Reis, s/n, Bairro Santa Izabel, Município de Porto Estrela -MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141813 Nr: 6039-79.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHER DO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Esther do Nascimento Santos em desfavor 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.18. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142066 Nr: 6145-41.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Vera Lucia da Silva Ferreira; 

1.a. CPF nº 890.999.311-15; 1.b. Nome da mãe: Luiza da Silva Ferreira; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 
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Benefício: 05/09/2018 (data da citação - fls. 28-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento Rio 

branco, lote 24, Zona Rural, Município de Porto Estrela -MT; 6. Data do 

início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142126 Nr: 6180-98.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981/O, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Ivanilda dos Santos Ferreira; 

1.a. CPF nº679.139.894-91; 1.b. Nome da mãe: Hilda Angelo dos Santos 

Ferreira; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 10/10/2018 (data da citação - fls. 63-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: 

Assentamento Campo verde II, Zona Rural, Município de Barra do Bugres 

-MT; 6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142854 Nr: 6587-07.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA MARIA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Dinalva Maria De Siqueira; 1.a. 

CPF nº 014.678.131-76; 1.b. Nome da mãe: Maria Ângela da Silva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 10/10/2018 (data da citação - fls. 31-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento 

Campo verde, lote 17, Zona Rural, Município de Barra do Bugres -MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143012 Nr: 6690-14.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Terezinha Rodrigues dos Santos em 

desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de 

condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios 

da gratuidade da justiça.18. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143124 Nr: 6775-97.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CERILA ROSENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Cerila Roseno; 1.a. CPF nº 

723.683.301-00; 1.b. Nome da mãe: Marcolina Gama; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

10/10/2018 (data da citação - fls. 40-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento São José, lote 12, 

Município de Nova Olímpia -MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 144492 Nr: 7568-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14.811/MT, MARINETH LÉIA DA COSTA - OAB:MT 

21174/O, Raphael Barbosa Medeiros - OAB:10617/MT, VERA LUIZA 

BARBOSA DE FREITAS - OAB:18.207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Julieta Ferreira da Costa; 1.a. 

CPF nº 346.792.601-06; 1.b. Nome da mãe: Albina José de Paiva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 10/01/2019 (data da citação - fls. 57-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua das Flores, nº 

38, Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres -MT; 6. Data do início 

do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo 

de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144786 Nr: 7739-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVARDINA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Evardina De Souza 

Oliveira; 1.a. CPF nº. 001.385.221-38; 1.b. Nome da mãe: Julia Ceriaco de 

Souza; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 12/12/2018 (data da citação - fls. 25-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua 

Juscelino Kubistchek, Município de Porto Estrela-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144796 Nr: 7744-15.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSE FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Pedro José Francisco; 1.a. CPF 

n. 786.193.781-04; 1.b. Nome da mãe: Francisca Maria da Conceição; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 27.03.2019 (data da citação - fls. 26-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Avenida Airton 

Senna da silva, S/n., Bairro Vila Sandri, Município de Barra do Bugres-MT; 

6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146042 Nr: 8396-32.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGINO ROSARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Egino Rosário Da Silva; 1.a. CPF 

nº 822.780.161-72 1.b. Nome da mãe: Dionísia Estevina do Rosário da 

Silva; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 10/01/2019 (data da citação - fls. 55-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sitio São 

Bento, lote 25, Assentamento PA Voltinha, Município de Porto Estrela -MT; 

6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 
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termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146044 Nr: 8398-02.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDES APARECIDA DOMINGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Leonides Aparecida Domingo; 

1.a. CPF nº 303.637.641-00; 1.b. Nome da mãe: Gentila Brunnari Domingo 

a; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 30/01/2019 (data da citação - fls. 37-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua 24, quadra 9, 

lote 4, nº 250, Boa Esperança, Município de Nova Olímpia -MT; 6. Data do 

início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146046 Nr: 8399-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Augusta da Cruz; 1.a. CPF 

nº 459.920.101-49; 1.b. Nome da mãe: Albina Martins da Cruz; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

10/01/2019 (data da citação - fls. 25-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Quatorze, n 491-S, Boa 

esperança, Município de Nova Olímpia -MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo 

recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao 

TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146047 Nr: 8400-69.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por João Batista do Nascimento em desfavor do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.17. Deixo de condenar em 

custas e honorários, posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade 

da justiça.18. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se.19. P. I. Cumpra-se.20. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146619 Nr: 118-08.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE GONÇALVES LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Alaide Gonçalves Lemes; 1.a. 

CPF nº 396.356.431-87, 1.b. Nome da mãe: Maria Alexandrina Gonçalves; 

2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 30/01/2019 (data da citação - fls. 41-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento 

Oziel Pereira, Zona Rural, Município de Nova Olimpia -MT; 6. Data do início 

do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo 

de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146620 Nr: 119-90.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria do Rosário da Silva 

Campos; 1.a. CPF nº 378.516.161-15 1.b. Nome da mãe: Francisca da 

Gama; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 30/01/2019 (data da citação - fls. 38-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Sitio 

Queimado, Zona Rural, Município de Barra do bugres -MT; 6. Data do início 

do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo 

de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146955 Nr: 369-26.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Waldomiro de Almeida; 1.a. CPF 

nº 403.955.371-34, 1.b. Nome da mãe: Maria Aparecida Tavares de 

Almeida; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data 

inicial do Benefício: 25/02/2019 (data da citação - fls. 37-v°); 4. Renda 

mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua Diacui, 

S/n, Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres -MT; 6. Data do início 

do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo 

de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 147626 Nr: 772-92.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Aparecida Ribeiro Santos; 

1.a. CPF nº. 299.018.631-04; 1.b. Nome da mãe: Ermínia Mendes Ribeiro; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 25/02/2019 (data da citação - fls. 66-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Assentamento 

Cabaças, n. 138, Zona Rural, Município de Barra do Bugres -MT; 6. Data 

do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 

16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 151587 Nr: 3300-02.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONICE BEZERRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:OAB MT 20466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Jonice Bezerra Arantes; 1.a. 

CPF nº 481.841.871-49; 1.b. Nome da mãe: Maria Joana da Silva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 11/06/2019 (data da citação - fls. 27-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Fazenda 

Jauquara, Zona Rural, Município de Barra do Bugres -MT; 6. Data do início 

do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 16. Deixo 

de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 18. P. 

I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159606 Nr: 8105-95.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PRADO VIEIRA - 

OAB:18162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que caso queira, apresente a impugnação à 

contestação de fls. 132-146, protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160659 Nr: 545-68.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PONCIO FARIAS DURTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que caso queira, apresente a impugnação à 

contestação de fls. 17-30, protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160665 Nr: 551-75.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que caso queira, apresente a impugnação à 

contestação de fls. 27-32, protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160666 Nr: 552-60.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIR DE JESUS CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que caso queira, apresente a impugnação à 

contestação de fls. 28-33, protocolada no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154246 Nr: 5021-86.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONICE JOTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 15. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Leonice Jota Mendes; 1.a. 

CPF nº. 460.319.791-87; 1.b. Nome da mãe: Odete Baccini Jota; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 06/08/2019 (data da citação - fls. 78-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço do segurado: Rua 28, nº 145-S, 

Jardim das Oliveiras, Bairro Ouro Verde, Município de Nova Olímpia-MT; 6. 

Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.17. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 18. P. I. Cumpra-se.19. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47940 Nr: 4100-45.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GIRLEY CÂNDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A., BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:11.340 

A, MARCELO ORABONA ANGÉLICO - OAB:SP - 94.389, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:SP-128.341, OTAVIO 

SIMPLICIO KUHN - OAB:14238/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366

 Vistos,

Havendo valor remanescente na execução, antes de deferir o pedido de 

levantamento de valores (fls.283/286), determino a intimação da parte 

devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do 

valor do débito, ou comprove que já o fez.

Outrossim, defiro o pedido de fls. 229/229-vº, atenda-se na forma 

requerida.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e volvam-me os 

autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51910 Nr: 2660-77.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO APARECIDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para informar nos 

autos conta bancaria para providenciar a expedição de alvará, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108189 Nr: 678-52.2016.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONILDO DE LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:28.857-PR, MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, TACIANA DE SOUSA TRINDADE SCOTTI - 

OAB:65.884/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155732 Nr: 5892-19.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE FIGUEIREDO MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos;

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se 

pretendem a produção de outras provas além daquelas que já instruem os 

autos, justificando sua pertinência, já que será com base em suas 

alegações que será analisada a necessidade de sua produção.

2. A seguir, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 9386 Nr: 588-35.2002.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA MARIANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ADRIANO ARAÚJO XAVIER, VANDA 

MARA FREIRE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Desse modo, verifica-se que no caso em tela não há de se falar em 

prescrição, seja temporal ou intercorrente, vez que uma é em decorrência 

da não propositura da ação dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar 

da mora do devedor, e a outra se dá em decorrência da inércia da parte 

autora para proceder com o regular prosseguimento do feito por igual 

período, situações que não ocorreram no presente caso. 16. Analisando 

detidamente os autos, observa-se que a prescrição almejada pela parte 

embargante não ocorrera, ao modo que o lapso temporal entre 

constituição do débito, o ajuizamento da ação e as buscas incansáveis 

para a citação válida dos executados obedeceram ao prazo previsto no 

Código Civil e no Código de Processo Civil. 17. Dessa forma, no caso dos 

autos, tem-se que a citação dos executados se deram em 12/06/2002 (fls. 

19). Neste sentido, há de se ressaltar que durante o período da tramitação 

da presente execução, a parte exequente, todas as vezes que intimada 

para dar andamento ao processo, trouxe endereços a fim de que fosse 

realizada a intimação dos executados, só pugnando pela intimação 

editalicia dos mesmos após a devida justificação, de impossibilidade de 

localização dos executados. Assim, percebe-se a inocorrência de desídia 

ou abandono, requisito imprescindível para o acolhimento do pedido de 

nulidade de intimação e de prescrição intercorrente. 18. Portanto, sem que 

sejam necessárias maiores elucubrações acerca do feito, vemos que o 

título executivo que ilustra a presente execução é totalmente hábil para 

sua finalidade e as demais alegações trazidas nos embargos não podem 

ser conhecidas nesta seara de análise e sequer foram devidamente 

comprovadas, de forma que a presente exceção de pré-executividade 

deve ser julgado improcedente. 19. Diante do exposto, julgo Totalmente 

Improcedente a exceção de pré executividade. 20. Intime-se o exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) dias. 21. Intimem-se as 

partes e cumpra-se.se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124258 Nr: 3355-21.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINETE FRANÇA DA COSTA, VDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar-se naquilo que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22758 Nr: 2877-33.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVAL RIBEIRO DE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ANTONIO FERREIRA - 

OAB:3.592A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que em 15 dias, se manifeste naquilo que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39425 Nr: 1525-98.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CÉSAR FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA RITA 

MITUZAKI SHIDA, TAKASHI SHIDA, EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:MT-6.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, Antonio Moura Borges - 

OAB:839-MS, José Carlos Rezende - OAB:9.146, José Esteves de 

Lacerda Filho - OAB:2.492-MT, LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar-se naquilo que entender de direito, 

considerando decisão de fls. 277, e o decurso do prazo para a parte 

executada manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162269 Nr: 1471-49.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILENE DE CARVALHO, JOSILENE DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;
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1. Não houve comprovação do recolhimento das custas e taxas judiciais.

2. Isto posto, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia e comprovante 

de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, 

I, do Novo Código de Processo Civil.

3. Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162345 Nr: 1487-03.2020.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON SALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO DO PRADO GOES - 

OAB:24562/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98 e seguintes do 

CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer 

fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados 

pelo necessitado.

3. Expeça-se ofício ao Banco Bradesco, para que informe a este Juízo, os 

valores depositados em conta do falecido(a) Vera Lucia Sales de Sá.

 4. Com as informações nos autos, dê-se vista nos autos ao nobre 

Representante do Ministério Público para manifestar-se no que entender 

de direito.

5. Cumprido todas as determinações supramencionadas, tornem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000907-24.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOAQUIM PEDRO DIAS Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, S/N, DISTRITO DE CURRUPIRA / BARRA DO BUGRES, CENTRO 

/ CAPÃO VERDE, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA GOIÁS, S/N, CENTRO, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. , 14 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000013-77.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES OAB - MT15497/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000013-77.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 1.255,49 ESPÉCIE: [Alienação Judicial]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: GILSON ALVES DA SILVA Endereço: Sítio Santa Luzia, s/n, 

Vila Comunidade Teimoso, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 POLO 

PASSIVO: Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Endereço: Rua Des. Carlos Avalone, 

s/n, Palácio Paiaguás, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-903 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC 

JARDIM DAS AMÉRICAS, ., AVENIDA BRASÍLIA 117, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-970 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para impugnar a contestação 

apresentada, nos autos, no prazo legal. , 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER LUIZA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1001158-76.2017.8.11.0008. REQUERENTE: VALTER LUIZA DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Deixo de receber o recurso 

aviado, pois o mesmo está intempestivo. Percebe-se que a sentença 

proferida no Id. 26268179 foi disponibilizada no DJE em 17/12/2019, Ed. n. 

10641, página 55, e publicado no dia 18/12/2019, iniciando-se o prazo no 

dia 19/12/2019, tendo o prazo de eventual recurso decorrido no dia 

31/01/2020. O artigo 42 da Lei 9099/95, prevê que o prazo para a 

interposição de recurso é de 10 (dez) dias, tendo decorrido, nos moldes 

acima, pois interposto o recurso somente em 10/02/2020, portanto, 

intempestivo. Por tais razões, deixo de receber o recurso aviado no 

movimento 29055368. Dou como transitada em julgado a sentença nesta 

oportunidade. Não havendo manifestação de qualquer das partes nos 

próximos 30 dias, ao ARQUIVO, com baixa. Barra do Bugres/MT (data 

registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000291-15.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000291-15.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: MICHELE JULIANA NOCA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Devidamente 

citado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou dizendo não se opor 

à execução (Id.31134132). Assim, determino a expedição da Requisição 

de Pagamento, atentando-se a secretaria, para o cumprimento das 

determinações contidas no Provimento nº 11/2017-CM, notadamente no 

que diz respeito à remessa ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, responsável pela elaboração dos 

cálculos (art. 3º, Provimento n. 11/2017-CM). Determino ainda, a intimação 

da exequente para que deposite as certidões originais objeto desta 

execução no juizado especial, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo a 

gestora certificar no processo o recebimento. Com a informação do 

pagamento pela executada, concluso para extinção do cumprimento de 

sentença. Às providências de estilo. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000455-77.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000455-77.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: FATIMA FERNANDA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Devidamente 

citado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou dizendo não se opor 

à execução (Id.31134101). Assim, determino a expedição da Requisição 

de Pagamento (inc. II, § 3º do CPC), atentando-se a secretaria, para o 

cumprimento das determinações contidas no Provimento nº 11/2017-CM, 

notadamente no que diz respeito à remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, responsável pela 

elaboração dos cálculos (art. 3º, Provimento n. 11/2017-CM). Determino 

ainda, a intimação da exequente para que deposite as certidões originais 

objeto desta execução no juizado especial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo a gestora certificar no processo o recebimento. Com a 

informação do pagamento pela executada, concluso para extinção do 

cumprimento de sentença. Às providências de estilo. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000456-62.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000456-62.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: FATIMA FERNANDA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Devidamente 

citado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou dizendo não se opor 

à execução (Id.31131606). Assim, determino a expedição da Requisição 

de Pagamento (inc. II, § 3º do CPC), atentando-se a secretaria, para o 

cumprimento das determinações contidas no Provimento nº 11/2017-CM, 

notadamente no que diz respeito à remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, responsável pela 

elaboração dos cálculos (art. 3º, Provimento n. 11/2017-CM). Determino 

ainda, a intimação da exequente para que deposite as certidões originais 

objeto desta execução no juizado especial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo a gestora certificar no processo o recebimento. Com a 

informação do pagamento pela executada, concluso para extinção do 

cumprimento de sentença. Às providências de estilo. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000450-55.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000450-55.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: FATIMA FERNANDA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Devidamente 

citado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou dizendo não se opor 

à execução (Id.31131413). Assim, determino a expedição da Requisição 

de Pagamento (inc. II, § 3º do CPC), atentando-se a secretaria, para o 

cumprimento das determinações contidas no Provimento nº 11/2017-CM, 

notadamente no que diz respeito à remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, responsável pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 290 de 810



elaboração dos cálculos (art. 3º, Provimento n. 11/2017-CM). Determino 

ainda, a intimação da exequente para que deposite as certidões originais 

objeto desta execução no juizado especial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo a gestora certificar no processo o recebimento. Com a 

informação do pagamento pela executada, concluso para extinção do 

cumprimento de sentença. Às providências de estilo. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000451-40.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000451-40.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: FATIMA FERNANDA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Devidamente 

citado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou dizendo não se opor 

à execução (Id.31134100). Assim, determino a expedição da Requisição 

de Pagamento (inc. II, § 3º do CPC), atentando-se a secretaria, para o 

cumprimento das determinações contidas no Provimento nº 11/2017-CM, 

notadamente no que diz respeito à remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, responsável pela 

elaboração dos cálculos (art. 3º, Provimento n. 11/2017-CM). Determino 

ainda, a intimação da exequente para que deposite as certidões originais 

objeto desta execução no juizado especial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo a gestora certificar no processo o recebimento. Com a 

informação do pagamento pela executada, concluso para extinção do 

cumprimento de sentença. Às providências de estilo. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000595-14.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000595-14.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: FATIMA FERNANDA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Devidamente 

citado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou dizendo não se opor 

à execução (Id.30856531). Assim, determino a expedição da Requisição 

de Pagamento (inc. II, § 3º do CPC), atentando-se a secretaria, para o 

cumprimento das determinações contidas no Provimento nº 11/2017-CM, 

notadamente no que diz respeito à remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, responsável pela 

elaboração dos cálculos (art. 3º, Provimento n. 11/2017-CM). Determino 

ainda, a intimação da exequente para que deposite as certidões originais 

objeto desta execução no juizado especial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo a gestora certificar no processo o recebimento. Com a 

informação do pagamento pela executada, concluso para extinção do 

cumprimento de sentença. Às providências de estilo. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000631-56.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DA SILVA OAB - MT26195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000631-56.2019.8.11.0008. EXEQUENTE: FATIMA FERNANDA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Devidamente 

citado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou dizendo não se opor 

à execução (Id.30856530). Assim, determino a expedição da Requisição 

de Pagamento (inc. II, § 3º do CPC), atentando-se a secretaria, para o 

cumprimento das determinações contidas no Provimento nº 11/2017-CM, 

notadamente no que diz respeito à remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, responsável pela 

elaboração dos cálculos (art. 3º, Provimento n. 11/2017-CM). Determino 

ainda, a intimação da exequente para que deposite as certidões originais 

objeto desta execução no juizado especial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo a gestora certificar no processo o recebimento. Com a 

informação do pagamento pela executada, concluso para extinção do 

cumprimento de sentença. Às providências de estilo. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-22.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GEOMILDO DO CARMO SOUZA PRADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIR MARCOS TOMCZAK (EXEQUENTE)

REGIANE PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000071-22.2016.8.11.0008. EXEQUENTE: GEOMILDO DO CARMO SOUZA 

PRADO EXECUTADO: OZENIR MARCOS TOMCZAK, REGIANE PEREIRA 

DOS SANTOS Vistos. Acolho o pedido do executado de Id. 29768266, 

concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar o cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

intime-se a exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500247-29.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TOMCZAK & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500247-29.2014.8.11.0008. EXEQUENTE: TOMCZAK & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA GUEDES LTDA Vistos. 

Intime-se o exequente para dar regular andamento na execução no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique e faça o processo concluso. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT 

(data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-40.2017.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

KESIA RAMOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1001238-40.2017.8.11.0008. REQUERENTE: KESIA RAMOS NUNES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Deixo de receber o 

recurso aviado, pois o mesmo está intempestivo. Percebe-se que a 

sentença proferida no Id. 26328468 foi disponibilizada no DJE em 

12/12/2019, Ed. n. 10638, página 36/37, e publicado no dia 13/12/2019, 

iniciando-se o prazo de recurso no dia 16/12/2019, tendo o prazo 

decorrido no dia 29/01/2020. O artigo 42 da Lei 9099/95, prevê que o 

prazo para a interposição de recurso é de 10 (dez) dias, tendo decorrido, 

nos moldes acima, pois interposto o recurso somente em 10/02/2020, 

portanto, intempestivo. Por tais razões, deixo de receber o recurso aviado 

no movimento 29055384, eis que intempestivo. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000461-21.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER TEIXEIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL GUEDES (EXECUTADO)

LINDINALVA FOLTRAN GUEDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000461-21.2018.8.11.0008. EXEQUENTE: VALTER TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: JOAO MANOEL GUEDES, LINDINALVA FOLTRAN GUEDES 

Vistos. Intime-se a parte EXECUTADA para manifestar sobre a petição 

juntada no Id.23590868, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique, e dê-se vistas ao exequente. Após, 

concluso para deliberação. Barra do Bugres/MT (data registrada no 

sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-95.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON DA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000760-95.2018.8.11.0008. REQUERENTE: RENATA S. DE SOUZA 

PIZOLOTTO - ME REQUERIDO: AILSON DA SILVA SANTANA Vistos. 

Diante da certidão de Id. 30671383, intime-se a parte autora para que 

informe o atual endereço da parte requerida, no prazo de 30 (trinta), sob 

pena de extinção, a fim de que possibilite sua efetiva citação/intimação. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça o 

processo concluso. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no 

sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500567-45.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FERREIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

IRENILDES GONCALVES DE LIMA (EXECUTADO)

WILLIAN RUBENS EVARISTO (EXECUTADO)

WILIAN RUBENS EVARISTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500567-45.2015.8.11.0008. EXEQUENTE: TATIANA FERREIRA SOARES 

EXECUTADO: WILIAN RUBENS EVARISTO - ME, WILLIAN RUBENS 

EVARISTO, IRENILDES GONCALVES DE LIMA, JOAO ROBERTO DA SILVA 

Vistos. INTIME-SE o exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que de direito para o regular andamento da 

execução, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique e faça o processo concluso. Cumpra-se. Bara do 

Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA OAB - MT24671/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000864-87.2018.8.11.0008. REQUERENTE: REINALDO LORENÇONI FILHO 

REQUERIDO: ELIANE LINS DA SILVA Vistos. Deixo de receber o recurso 

aviado, pois o mesmo está intempestivo. Percebe-se que a sentença 

proferida no Id. 26042096 foi disponibilizada no DJE em 29/11/2019, Ed. n. 

10629, página 22, e publicado no dia 02/12/2019, iniciando-se no dia 

03/12/2019, tendo o prazo de eventual recurso decorrido no dia 

16/12/2019. O artigo 42 da Lei 9099/95, prevê que o prazo para a 

interposição de recurso é de 10 (dez) dias, tendo decorrido, nos moldes 

acima, pois interposto o recurso somente em 23/01/2020, portanto, 

intempestivo. Por tais razões, deixo de receber o recurso aviado no 

movimento 28331221, eis que intempestivo. Dou como transitada em 

julgado a sentença nesta oportunidade. Intime-se a parte vencedora para 

formular pedido de cumprimento de sentença no prazo de cinco dias, se 

necessário. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, com 

baixa. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada no sistema). Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000631-61.2018.8.11.0050. AUTOR(A): FERNANDO DA SILVA SA REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. 1. Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação juntada 

aos autos. 2. Em seguida, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral. 3. Decorrido 

o prazo, façam os autos conclusos. 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001640-24.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA KARROLAYNE LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

A. S. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CORDEIRO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça , 

no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001921-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA PEREIRA DE SENA (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-16.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL PENNA INSABRALD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001673-14.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-39.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLEI CORADI KLEIN (EXECUTADO)

LUIZ VERNER KLEIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000033-39.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: J. ERCILIO DE OLIVEIRA - 

ADVOGADOS EXECUTADO: LUIZ VERNER KLEIN, CIRLEI CORADI KLEIN 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença. 2. 

Anteriormente a citação do requerido, o autor requereu a desistência da 

ação. 3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, 

§4º do CPC, verifica-se que o requerido não foi citado até o momento, o 

que torna desnecessária a sua anuência. 4. Diante do exposto, tendo em 

vista o pedido de desistência da ação proposto pela parte autora, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para 

JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 5. Custas pelo 

requerente. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000107-93.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FURIAN SESSEGOLO OAB - RS19160 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MACCARI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-75.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ABDELNOUR HOEPPNER (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO ZERBINI FILHO (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

DISBRASIL IND. EQUIP. AGROPROCESSAMENTO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Certidão Considerando a 

PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020, prorroga o prazo 

de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, e o regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), até a data de 30 de abril de 2020, a audiência de conciliação 

será reagendada para data futura. . CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de 

abril de 2020. DILMA ALVES DE MELO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 

33822440

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002503-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALINE DASSOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)
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Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 113474 Nr: 315-94.2020.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa 

preliminar (fls. 110/120), estando o feito apto ao seu saneamento e 

incursão na fase eminentemente probatória.

Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/06/2020, às 13h30min (horário de Cuiabá/MT), ocasião em que se dará 

o interrogatório do(s) acusado(s) JOSÉ EDNILSON LEITE DE BARROS, a 

inquirição das testemunhas e, alegações finais, a palavra à acusação e 

defesa, em sequência, findando-se com a prolação da sentença a critério 

do juiz.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Infere-se, no presente caso, que o acusado JOSÉ EDNILSON LEITE DE 

BARROS pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 147 do 

Código Penal, c/c a Lei n° 11.340/2006 (FATO 1), no artigo 147 do Código 

Penal, c/c a Lei n° 11.340/2006 (FATO 2), no artigo 129, § 92, do Código 

Penal, c/c a Lei n° 11.340/2006 (FATO 3), no artigo 147 do Código Penal 

(FATO 4), no artigo 129, § 9°, do Código Penal (FATO 5), no artigo 147 

(por duas vezes) do Código Penal (FATO 6), no artigo 24-A da Lei n° 

11.340/2006 (FATO 7) e no artigo 344 do Código Penal (FATO 8), c/c o 

artigo 69 do Código Penal.

Portanto, a prisão aqui decretada continua útil, não havendo possibilidade 

de substituí-la pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do 

CPP, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de revogação e MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSÉ EDNILSON LEITE DE BARROS (fls. 

91/92), por seus próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus 

sic stantibus (art. 316 do CPP) .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000510-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EIMAR CARLOTTO SIMMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CORTES OAB - MT20381/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO MONTAGNER OAB - MT20670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000510-96.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.238,84 ESPÉCIE: [Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) REQUERENTE: JOSE EIMAR CARLOTTO SIMMI Advogados 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO CARLOS CORTES - MT20381/O, MAURICIO 

MONTAGNER - MT20670/O PARTE REQUERIDA: Nome: DUAL DUARTE 

ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Endereço: AV. ELI 

BRIZOLA, S/N, CAIXA POSTA 60, SETOR INDUSTRIAL, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Advogado do(a) REQUERIDO: FABIO 

VALENTE - MT8116-O DECISÃO Vistos etc... JOSÉ EIMAR CARLOTO 

SIMMI, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de DUAL DUARTE 

ALBUQUERQUE COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. Devidamente citado, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se´providenciando e 

expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de abril de 2020. 

Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002380-79.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TADEU PEDROSO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RIO GRANDE DO SUL, 731NE , Centro, 

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 

33822440 NÚMERO DO PROCESSO: 1002380-79.2019.8.11.0050 VALOR 

DA CAUSA: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

->BUSCA E APREENSÃO (181) REQUERENTE: GUSTAVO TADEU 

PEDROSO DE MORAIS Advogado do(a) REQUERENTE: TANIA APARECIDA 
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DE ALMEIDA E SILVA - MT25377-B PARTE E QUALIFICAÇÃO: Nome: JEAN 

CARLOS DA SILVA Endereço: Av. Porto Alegre, 405, Bairro Primavera I, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Vistos etc... GUSTAVO 

TADEU PEDROSO DE MORAIS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

JEAN CARLOS DA SILVA. Devidamente citado, apresentara contestação, 

a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código 

de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 

substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 14 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO 

Assinado Digitalmente

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000447-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000447-37.2020.8.11.0050. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REU: T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP 1. 

Analisando os autos, verifico que o autor deixou de recolher as taxas e 

custas judiciais. 2. Assim, intime-se o autor para proceder ao recolhimento 

das custas e taxas judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de 

extinção, consoante art.456, §1º, CNGC. 3. Em caso de não recolhimento 

das custas no prazo legal, certifique-se e façam os autos conclusos. 4. 

Recolhidas as custas, verifico que se trata de Ação Monitória visando o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, devidamente 

instruído com documentos que constituem prova escrita, sem eficácia de 

título executivo (art.700, CPC). 5. Assim, expeça-se mandado monitório de 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias (art.701, CPC), nos termos do 

pedido inicial, consignando que, em caso de imediato cumprimento, ficará o 

requerido isento do pagamento dos valores referentes as custas (art.701, 

§1º, CPC), podendo ainda, na forma do artigo 702 do Código de Processo 

Civil, opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial. 6. 

Em caso de não cumprimento da obrigação e de não oposição de 

embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo judicial. 7. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 13 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. SIEBERT TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

IDESIO ANDRE SIEBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000117-74.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: I. A. SIEBERT TRANSPORTES - ME, IDESIO ANDRE SIEBERT 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que o representante da 

empresa executada veio a óbito em 03.05.2017, anteriormente a 

propositura da ação, conforme certidão de óbito lançada no ID21533990. 

Assim, , nos termos do art.321 do CPC, intime-se o autor para, no prazo de 

15(quinze) dias emendar a inicial regularizando o polo passivo da 

demanda, indicando o endereço para citação do espólio, sob pena de 

indeferimento da inicial. Com a emenda, proceda a secretaria as 

alterações necessárias, citado o representante do espólio nos termos da 

decisão de ID18195905. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 13 de abril de 2020. PEDRO DAVI BNETTI Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001638-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES ANTONIO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731 , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001638-88.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 1.028,76 

ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS PARTE 

REQUERIDA: Nome: JONES ANTONIO SOUZA Endereço: RUA JOÃO DE 

BARRO, 673, OLENKA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução Fiscal em que as partes postulam 

pela homologação de acordo nos presentes autos, pugnando pela 

suspensão da execução até o término do prazo para pagamento. 2. Por 

esta razão, HOMOLOGO o acordo para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, o que faço com fulcro assente no artigo 922 do Código de 

Processo Civil, determinando a suspensão do feito pelo prazo fixado para 

adimplemento da obrigação. 3. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se 

o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as 

medidas pertinentes ao regular processamento da ação. 4. Decorrido o 
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prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente pessoalmente para, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção na forma do art.485, III do CPC 5. Ausente a manifestação ou 

sendo infrutífera intimação, certifique-se. 6. Após, façam os autos 

conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 13 de abril de 2020. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000781-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REINHEIMER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000781-42.2018.8.11.0050. AUTOR(A): REINHEIMER - COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REU: CONSTRUTORA 

PRO-SILO LTDA - EPP 1. Trata-se de Ação Monitória. 2. Devidamente 

citado, o requerido permaneceu inerte. 3. Fundamento e decido. 4. O feito 

comporta julgamento antecipado, a teor do art. 355, II, do CPC. 5. Com 

efeito, o autor busca o reconhecimento de sua pretensão inicial, 

fazendo-se embasar por documento escrito sem a eficácia de título 

executivo, representado pelos cheques mencionado e, por consequência, 

a constituição de uma dívida. 6. Ademais, a requerida foi citada e advertida 

dos efeitos da revelia, não oferecendo qualquer defesa no prazo legal. 7. 

Desta forma, força convir a procedência da demanda, visto que a revelia 

faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, na 

forma dos artigos 344 e 349, ambos do CPC, mormente quando os 

documentos que instruem a inicial corroboram com os argumentos do 

autor. 8. Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 

44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), representados pelo documentos 

que instruiram a inicial. 9. O crédito deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º 

da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos 

moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil. 10. Atendendo ao 

princípio da sucumbência condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em que fixo em 10% 

sob o valor do proveito ecnômico, nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. 11. Transitada em julgado, prossiga-se na forma de 

execução, intimando-se o requerido para efetuar o pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10% 

(dez por cento), com base no art. 523 do CPC. 12. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o autor por seu patrono e pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (dias) dar prosseguimento ao feito sob 

pena de extinção na forma do art.485, III do CPC. 13. P.I.C. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 13 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002554-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. S. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002554-88.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS DOS 

SANTOS FERREIRA EXECUTADO: ROBSON JOSE SANTOS DA SILVA 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, esclarecer 

o rito do qual correrá a presente execução, tendo em vista a 

incompatibilidade de tramitação simultânea entre o rito da prisão e da 

penhora. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002555-73.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. F. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002555-73.2019.8.11.0050. EXEQUENTE: ALINE THAISE FALANQUE 

GONZALES EXECUTADO: LUCIANO GONCALVES SILVA Vistos. Intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 15 dias, esclarecer o rito do qual 

correrá a presente execução, tendo em vista a incompatibilidade de 

tramitação simultânea entre o rito da prisão e da penhora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 13 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000365-06.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUINA CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000365-06.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: JUINA CONSTRUTORA EIRELI Vistos. 

Considerando o artigo 329, inciso I do Código de Processo Civil, RECEBO o 

aditamento a petição inicial constante no ID 31105335. No mais, cumpra-se 

conforme determinado no ID 30747840. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de abril de 2020. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002603-32.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO HORN MARSCHALL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-32.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE SYPRIANI DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

MARCELO DE RE (EXECUTADO)

MDR FUNILARIA E PINTURA LTDA (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001113-72.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar 

proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de 

JANIELTON ALVES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A liminar foi deferida no ID 22913654. No transcorrer do processo, 

a parte autora peticionou pugnando pela desistência da ação (ID 

29570622). É o sucinto relatório. DECIDO. Não tendo a relação processual 

sido completada com a citação, prescindível a manifestação da requerida 

quanto ao pedido de desistência. Desta feita, inexistindo óbice legal, 

acolho o pedido formulado pela parte requerente e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem conhecer do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, 

revogo a liminar anteriormente proferida. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo 

autor. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 8 

de abril de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000657-25.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDCASIO FABRICIO ARRUDA PINHEIRO (REU)

 

Vistos. Trata-se de monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS em face de EDCASIO 

FABRICIO ARRUDA PINHEIRO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação (ID 28676873). É o sucinto relatório. DECIDO. Não 

tendo a relação processual sido completada com a citação, prescindível a 

manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência. Desta feita, 

inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte requerente e, 

via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem 

conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Recolham-se eventuais mandados expedidos. Custas, se houver, 

deverão ser suportadas pelo autor. Transitada em julgado, arquive-se com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis (MT), 8 de abril de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001590-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON PAULO DA COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe DECISÃO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001590-32.2018.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 486,60 ESPÉCIE: 

[Municipais]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS EXECUTADO: ADENILSON PAULO DA COSTA 

- ME Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome da parte executada, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. CAMPO NOVO DO PARECIS, 27 de março de 

2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-34.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE NUNES FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

CONTINENTAL EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000486-34.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:JOSYANE 

NUNES FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MYLLENA GUIZARDI 

TRINDADE MONTEIRO BASTOS, JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR POLO 

PASSIVO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 28/05/2020 Hora: 14:00 , no 
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endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001653-23.2019.8.11.0050 Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DA 

CONCEICAO Endereço: Av. Minas Gerais, 1611, Jardim Olenca, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. Endereço: 

RUA MARTINIANO DE CARVALHO, 851, - LADO ÍMPAR - 14 andar, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01321-001 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 14 de Abril de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001713-93.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MARQUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001713-93.2019.8.11.0050 Nome: LUIZ GUSTAVO MARQUES BANDEIRA 

Endereço: Rua Bem te vi, S/Nª, qdra. 407, lote 04, jardim da, jardim das 

americas, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 14 de Abril de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-57.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M H WIEHL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000629-57.2019.8.11.0050 Nome: M H WIEHL EIRELI - ME Endereço: 

AVENIDA SILVIO SANTOS, 182, NW, JARDIM OLENKA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 

2258, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-196 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 14 de Abril de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000490-71.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:AMAURI 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO VALENTE POLO 

PASSIVO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 28/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-33.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORDITINA DE MELO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000111-33.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

28/05/2020 14:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-82.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA LAURINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000153-82.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

28/05/2020 14:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-78.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAMPAGNOLO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000302-78.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

28/05/2020 15:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-37.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES VASELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JOAQUIM SANTOS FURTADO OAB - RO10024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000350-37.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

28/05/2020 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-25.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PATRICK DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1000409-25.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

04/06/2020 13:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-60.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MACEDO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000148-60.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

14/05/2020 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-47.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MITZRAYM GIALLISSY BONFIM NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000317-47.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

14/05/2020 14:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-32.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NASCIMENTO MANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA BRUGNHAGO VITALINO OAB - MT24999/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000318-32.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

14/05/2020 14:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-81.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CONRADO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1000360-81.2020.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 
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19/05/2020 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 14 de Abril de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-41.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ FELIX (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000492-41.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:H. CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA 

GOULART DA SILVA POLO PASSIVO: JOSE LUIZ FELIX FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 28/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002008-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO CAMPO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO SOARES LIMA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002008-64.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 4.722,52 ESPÉCIE: [Duplicata] POLO ATIVO: Nome: POSTO 

CAMPO VERDE LTDA Endereço: Avenida Brasilia, 551, Centro, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: JAIRO SOARES 

LIMA - ME Endereço: Estrada Dom Osório, s/n, Zona Rural, CAMPO VERDE 

- MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

de que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 29/06/2020 Hora: 12:30 no presente feito, 

devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de se 

sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000837-04.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA ORTIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE D DE ALMEIDA EIRELI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000837-04.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 23.652,86 ESPÉCIE: [Compromisso] POLO ATIVO: Nome: 

EDINEIA ORTIZ DOS SANTOS Endereço: RUA FENIX, 482, CIDADE ALTA II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: FILIPE D DE 

ALMEIDA EIRELI Endereço: RUA TUPI, 222, VALE DO SOL, CAMPO VERDE 

- MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

de que foi designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 06/07/2020 Hora: 13:30 no presente feito, 

devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de se 

sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-60.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN CRISLAINE SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 

LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000691-60.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 96.420,00 ESPÉCIE: [Compra e Venda, Interpretação / 

Revisão de Contrato] POLO ATIVO: Nome: WELLEN CRISLAINE SILVA 

NASCIMENTO Endereço: Rua Uirapuru, 657, São Miguel, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: RESIDENCIAL NOVA 

FRONTEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Endereço: rua 

Teresina, 777, centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 

15/07/2020 Hora: 15:00 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000797-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000797-22.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 146.448,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução] POLO 

ATIVO: Nome: EMILY THALITA ROCHA Endereço: Rua Nova Brasilândia, 

1169, Belvedere, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CESAR FERREIRA DA CRUZ Endereço: Rua dos Cedros, 2557, 

Lírios do Campo, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 

20/07/2020 Hora: 14:30 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-64.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE DA SILVA LARANJEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000833-64.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 159.446,00 ESPÉCIE: [Interpretação / Revisão de Contrato, 

Promessa de Compra e Venda] POLO ATIVO: Nome: ELIZENE DA SILVA 

LARANJEIRA Endereço: RUA SÃO LUIZ, 300, CENTRO, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: RESIDENCIAL CAMPO 

VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Endereço: RUE 

TERESINA, 777, CENTRO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 15/07/2020 Hora: 15:20 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002448-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. V. E. I. L. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002448-26.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 137.920,00 ESPÉCIE: [Interpretação / Revisão de Contrato] 

POLO ATIVO: Nome: ERNI SUHRE Endereço: Rua E, S/N, QD-03, LT-17, 

Green Ville, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Endereço: RUE TERESINA, 777, CENTRO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi 

designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - 

PROCESSUAL Data: 15/07/2020 Hora: 15:40 no presente feito, devendo as 

partes comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às 

sanções e presunções previstas em lei, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000910-73.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000910-73.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Seguro, Acidente de Trânsito] POLO 

ATIVO: Nome: LUCILENE RIBEIRO DA SILVA Endereço: RUA B, 16, 

QUADRA 10, SANTA ROSA, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 20/07/2020 Hora: 15:30 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000865-69.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDJA DOS SANTOS SILVA MOGNON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR AMORIM GRUBERT (REU)

AYMORE (REU)

FLYTOUR VIAGENS LTDA (REU)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000865-69.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 25.360,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes] POLO ATIVO: Nome: CLEDJA DOS 

SANTOS SILVA MOGNON Endereço: Rua Luiz Denti, 1474, Estação da 

Luz, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LUCIMAR AMORIM GRUBERT Endereço: Avenida Florianópolis, 897, Jardim 

Cidade Verde, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: PLANEJAR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: Rua Rondonópolis, 231, 

Cidade Primavera I, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: 

FLYTOUR VIAGENS LTDA Endereço: AVENIDA JURUÁ, 641, 2 B, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06455-010 Nome: 

AYMORE Endereço: Rua Amador Bueno, 474, Bloco C, 1 Andar, Santo 

Amaro, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 20/07/2020 

Hora: 16:00 no presente feito, devendo as partes comparecerem no 

horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções 

previstas em lei, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA 

IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 303 de 810



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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-11.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA PRINCESA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000067-11.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 234.546,14 ESPÉCIE: [Seguro, Indenização por Dano 

Material] POLO ATIVO: Nome: TRANSPORTADORA PRINCESA LTDA - EPP 

Endereço: ROD. BR 070, KM 377, S/N, ZONA RURAL, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, Andar 29, ala A, VILA 

GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 15/07/2020 

Hora: 16:30 no presente feito, devendo as partes comparecerem no 

horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções 

previstas em lei, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA 

IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001982-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GESI LEGRAMANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO TABARELI (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001982-32.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Ordinária] POLO ATIVO: 

Nome: GESI LEGRAMANTE Endereço: AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA, 

500, JARDIM CAMPO VERDE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ALBERTO TABARELI Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, 

438, CENTRO, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 

15/07/2020 Hora: 14:20 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001638-51.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GASTAO FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

DARIMAR CRISTINA XAVIER FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENA RODRIGUES ROCHA OAB - MT18952/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001638-51.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 1.894.570,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

DARIMAR CRISTINA XAVIER FERREIRA DA LUZ e outros ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ POLO PASSIVO: 

CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: 

LORENA RODRIGUES ROCHA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

"Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos 

autos o pagamento. BEM COMO da audiência de instrução designada para 

o dia 20 de julho de 2020, às 14:30 horas de Mato Grosso. CAMPO 

VERDE, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001638-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GASTAO FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

DARIMAR CRISTINA XAVIER FERREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENA RODRIGUES ROCHA OAB - MT18952/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001638-51.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 1.894.570,00 ESPÉCIE: [Posse, Aquisição, Rescisão / 

Resolução, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem] POLO 

ATIVO: Nome: DARIMAR CRISTINA XAVIER FERREIRA DA LUZ Endereço: 

ALAMEDA PRINCESA IZABEL, 910, Apto 502, MERCÊS, CURITIBA - PR - 

CEP: 80430-120 Nome: LUIS GASTAO FERREIRA DA LUZ Endereço: 

ALAMEDA PRINCESA IZABEL, 910, Apto 502, MERCÊS, CURITIBA - PR - 

CEP: 80430-120 POLO PASSIVO: Nome: CESAR AUGUSTO SAGBONI 

XAVIER Endereço: Fazenda Daniela Cristina, KM 392, Rodovia Federal BR 

070, Zona Rural, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

instrução para o dia 20 de julho de 2020, às 14:30 horas de Mato Grosso. 

no presente feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado 

sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO 

VERDE-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL 

BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001324-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001324-42.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a ilustre Procuradora dativa, a fim de que 

apresente o que entender pertinente à defesa do Executado, bem como 

para que se manifeste sobre o pedido de prisão civil feito pela Exequente. 

Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 7 de abril de 2020. André Barbosa 
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Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-48.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE BERTONCELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte AUTORA, querendo, apresentar impugnação à contestação. 

Campo Verde, 14 de Abril de 2020 Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-56.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Helena Queiroz Onofre (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000937-56.2020.8.11.0051 Cominatória Despacho. Vistos etc. 

Embora a inicial tenha descrito situação de alguma urgência, quer pelo 

transtorno que as águas recebidas indevidas do prédio vizinho possam 

causar, quer pela possibilidade de o vazamento causar algum dano 

razoável à edificação da Requerente, impõe-se cautela adicional antes da 

análise do pedido antecipatório feito pela Requerente. É que, tratando-se 

de prédio a servir, ao que parece, como residência da Requerida, não é 

impossível que, por algum motivo, a solução pretendida pela Requerente 

possa impedir ou prejudicar o uso completo do imóvel residencial, tal como 

lhe haveria de conferir o direito de propriedade. Embora os reparos 

retratados na inicial sejam, aparentemente, simples, não se exclui, de todo, 

a possibilidade de afetarem o uso do prédio da Requerida, seja no 

presente, seja no futuro, caso se pretenda alguma ampliação. Para além 

disso, sabe-se das garantias constitucionais reservadas ao domicílio e, 

também, ao direito de propriedade. Se, de um lado, exige-se do proprietário 

o respeito a direitos da vizinhança, não se pode, de pronto, como 

ocorreria caso se deferisse o pedido liminar, impor a esse mesmo 

proprietário determinada solução. Compreende-se no direito de 

propriedade o encargo/faculdade de cuidar, à sua própria maneira, das 

obras necessárias à conservação do prédio e ao respeito ao direito dos 

vizinhos. Evidentemente, em caso de omissão grave, a inércia do 

proprietário pode autorizar as medidas pleiteadas liminarmente na inicial. 

Entretanto, em razão do que se expôs, antes mesmo de se analisar o 

pedido antecipatório, é de rigor a oitiva prévia da Requerida. Dada a 

aparente urgência do caso, e considerando, ainda, a impossibilidade de 

realização de audiência de conciliação em prazo razoável, dada a 

pandemia causada pelo Coronavírus, DEIXO de designar a aludida 

tentativa de composição. Assim, CITE-SE a Requerida, no plantão, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, manifestando-se, 

em especial, sobre o pedido antecipatório feito pela Requerente. Por fim, 

nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001463-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DUTRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, apresentarem alegações 

finais. Campo Verde, 14 de Abril de 2020 Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CECILIA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. Campo Verde, 14 de Abril de 2020 Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-26.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000939-26.2020.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de gerente de 

empresa de segurança, a perceber vencimentos de R$ 1.213,67, emitiu 

Cédula de Crédito Bancário em favor da Requerida, ao que parece para a 

aquisição de caminhonete GM S10, no valor de R$ 42.000,00. Segundo o 

título emitido, o Requerente teria pago entrada de R$ 10.000,00, 

obrigando-se a restituir o remanescente em 48 prestações mensais de R$ 

1.202,67. Ao menos no meu sentir, e já adiantando vênia ao douto 

Procurador, há, nos documentos apresentados na inicial, alguma 

controvérsia, assim a merecer, ao menos, explicação. É que, como se 

sabe, com aquele salário demonstrado nos autos, não seria de todo 

razoável que se assumisse a prestação consignada no título. Assim 

fosse, a ser considerada a remuneração líquida do Requerente, faltaria 

dinheiro para o pagamento apenas da prestação assumida, sem 

possibilidade, portanto, de suportar qualquer outro gasto. Por conta disso, 

presume-se que o Requerente tenha outra fonte de renda, talvez a 

impedir, então, a concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Pelo 

exposto, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu douto Procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a pertinência da 

gratuidade da Justiça, explicando e demonstrando, se for o caso, o motivo 

pelo qual assumiu prestação superior aos seus rendimentos declarados, 

sob pena de indeferimento do benefício. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002153-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, querendo, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. Campo Verde, 14 de Abril de 2020 Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-91.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para a parte autora, querendo, no prazo legal, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. Campo Verde, 14 de Abril de 2020 Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000851-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RAMOS MIRANDA ARRABAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000851-56.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.448,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA JOSE RAMOS MIRANDA ARRABAL ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: MARLA DENILSE RHEINHEIMER POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os 

dados bancários para a transferência dos valores depositados (nome do 

titular, CPF, conta corrente/poupança, agência e banco). CAMPO VERDE, 

14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000394-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CANDIDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000394-24.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.488,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA DA CONCEICAO CANDIDO LOPES ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: MARLA DENILSE RHEINHEIMER POLO PASSIVO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os 

dados bancários para a transferência dos valores depositados (nome do 

titular, CPF, conta corrente/poupança, agência e banco).. CAMPO VERDE, 

14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000246-76.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 20.988,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação oposto pela parte 

contrária, em razão da prescindibilidade do Juízo de admissibilidade, em 

consonância com o art. 1.010, §1º, do NCPC, ficando desde já advertida 

acerca do §3º do mesmo artigo. CAMPO VERDE, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 4228-28.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Fassícolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a 

transferência dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta 

corrente/poupança, agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132488 Nr: 7168-24.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izilda Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

GABRIEL LORENZZATTO - OAB:20692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7168-24.2017.811.0051 - 132488

Declaratória Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre os fatos novos apresentados 

pela Requerente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124597 Nr: 3167-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda, 

Ildefonso Batista de Souza, SANDRA FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/ MT, Raphael Neves Costa - OAB:SP/225.061, Ricardo 

Neves Costa - OAB:SP/120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O, Carlos Roberto de Cunto Montenegro - OAB:11903, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848, Fábio Luis de Mello 

Oliveira - OAB:6848/MT, Fábio Luiz de Mello Oliveira - OAB:6.848, 

Marco Aurélio Mestre Medeiros - OAB: 15.401

 Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos 

nos presentes embargos, mantendo incólumes as obrigações assumidas 

pelas Partes. Consequentemente, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUI-SE, de pleno direito, o título executivo judicial. Uma vez que a 

demanda visa ao pagamento de quantia em dinheiro, caberá ao 

Requerente/Embargado buscar a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, apresentando desde logo seus cálculos de atualização da 

dívida. Para tanto, adianta-se ao Requerente que o cálculo de atualização 

da dívida haverá de ser reformulado, descriminando a forma como se 

chegou ao saldo em aberto. CONDENO os Embargantes ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que 

corresponder a 10% do valor atualizado da causa. AGUARDE-SE, pois, a 

manifestação do Requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 

30 (trinta) dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior provocação das Partes, ou até o advento do prazo prescricional. 

P.I.C. Campo Verde/MT, 08 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128394 Nr: 4936-39.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ME Campana Sevilha Auto Capas Ltda ME, 

Rubnei Coelho Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente para DECRETAR a 

rescisão do contrato celebrado pelas Partes. CONDENO os Requeridos à 

devolução integral do preço com as correções e juros de 1% ao mês 

desde a citação, deduzidas dos valores empregados em materiais não 

sujeitos a restituição e serviços já executados. Por outro lado, JULGO 

inteiramente improcedente a pretensão indenizatória. Dada a sucumbência 

mínima, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, CONDENO os Requeridos ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 15% da condenação. Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por parte de 

qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo de 

30 (trinta) dias, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102306 Nr: 209-71.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Adama Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 Isso posto, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO extintos os presentes embargos, dada a perda superveniente 

do objeto. CONDENO o Embargante ao pagamento de eventuais custas 

remanescentes e dos honorários sucumbenciais dos Procuradores dos 

Embargados, desde logo arbitrados em 5% do valor atualizado da causa 

para cada, justifica-se a fixação da verba abaixo do estabelecido pelo 

Código de Processo Civil, especialmente pela baixa complexidade das 

defesas apresentadas, pelo curto trâmite do feito e pela pluralidade de 

procuradores. Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da 

presente sentença nos autos apensos. Em seguida, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 8 de abril de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Citação
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Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000871-76.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GOMES DO AMARAL OAB - 058.612.791-79 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. B. (REU)

E. N. D. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000871-76.2020.8.11.0051 

Valor da causa: R$ 4.800,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: NATALIA 

GOMES DO AMARAL Endereço: Rua D, 3579, Qd 06, Lt 30, 3579, 

66996394999 E 996050792, Santa Rosa, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 POLO PASSIVO: Nome: Eduardo Neves de Lima Endereço: 

local incerto e não sabido, 0, local incerto e não sabido, local incerto e não 

sabido, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: Wenderson Sales 

Bento Endereço: Rua Porto Velho, 431, 6699956-1877, Bom Clima, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Bem como, para comparecer na audiência abaixo 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 03/07/2020 Hora: 13:20 RESUMO DA 

INICIAL:Ação de Investigação de Paternidade c/c Retificação de Registro 

c/c Guarda e Alimentos que E. V. G. de L, representada por sua mãe 

Natalia Gomes do Amaral, promove em face de Eduardo Neves de Lima e 

Wenderson Sales Bento. DECISÃO: Em sendo certificada a suficiência do 

pagamento, CITEM-SE os Requeridos e INTIME-SE a Representante da 

Requerente, pessoalmente, a fim de que compareçam, perante o Núcleo 

de Conciliação desta Comarca, a fim de que compareçam, perante o 

Núcleo de Conciliação desta Comarca, à audiência de mediação a ser 

oportunamente designada, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Nos termos do 

art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência, sem a cópia da petição inicial, mas 

assegurando-se aos Requeridos o direito de examinar os autos a qualquer 

tempo.Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os 

Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do 

NCPC).Dada a frequência com que se vincula a eficácia de acordo ao 

resultado de exame de DNA, e em sendo confirmada a citação/intimação 

das Partes, OFICIE-SE à Secretaria de Saúde, solicitando a apresentação 

de servidor capacitado para a coleta de material genético.ADVERTÊNCIAS 

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

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

revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA IZABEL BORECKI, digitei. 

CAMPO VERDE, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000860-47.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERCIO CIMADOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000860-47.2020.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, o Requerente, por preposto seu, transportava 

produto agrícola de imóvel rural diverso do local da produção, sem que a 

circunstância houvesse sido devidamente anotada no documento fiscal. 

Em razão da infração, sofreu multa correspondente a R$ 107.577,88. 

Segundo o Requerente, a infração não seria razoável, porque ambos os 

imóveis rurais seriam de sua propriedade, só havendo o deslocamento de 

um local a outro para que o produto fosse pesado. Para além disso, seria 

desproporcional a multa, já que consideravelmente superior ao valor do 

tributo. Pediu, assim, a suspensão liminar dos efeitos da ação estatal, 

depois a ser convolada, no mérito, em invalidação absoluta da sanção, ou 

a redução da multa, subsidiariamente. À partida, em análise só sumária, 

reconhece-se a aparente confirmação, pelo Requerente, da irregularidade 

constatada pelo Fisco: a despeito do que se fez consignar nas notas 

fiscais, o estabelecimento remetente seria mesmo em local diverso. Ao 

menos formalmente, portanto, corrobora-se a atuação dos agentes 

fiscais, já que, independentemente das circunstâncias, o documento fiscal 

não revelava, com exatidão, todas as particularidades exigidas por lei. 

Neste momento processual, não se pode avalizar a versão do Requerente, 

no sentido de que, sendo ambas as áreas de sua propriedade, inexistiria 

razoabilidade que justificasse a imposição de sanção. De fato, nenhuma 

dessas circunstâncias fáticas foi suficientemente comprovada nos autos, 

de maneira que, neste momento, não se pode afirmar a inexistência de 

irregularidade, nem de prejuízo ao Estado. Por outro lado, no que se refere 

ao princípio da proporcionalidade, a atuação do Fisco parece mesmo 

revelar considerável excesso. Os Termos de Apreensão e Depósito 

realmente tiveram a infeliz pretensão de estipular multa de R$ 31.121,50 

(TAD 1131866-3), R$ 46.585,77 (TAD 1131866-4) e de R$ 29.870,61 (TAD 

1131870-7), a alcançar, portanto, a quantia de R$ 107.577,88 pelo 

transporte irregular do produto rural. Tal exorbitante valor decorreria 

justamente da incidência das notoriamente gravosas multas consignadas 

pela legislação estadual. No caso dos autos, a operação realizada pelo 

Requerente geraria, segundo o próprio Fisco, tributo equivalente a R$ 

7.896,50 para a nota objeto do TAD 1131866-3; a R$ 11.820,27 para a do 

TAD 1131866-4; e, por fim, a R$ 7.579,11 para a do TAD 1131870-7. 

Entretanto, em razão da inidoneidade da documentação fiscal, impôs-se a 
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já mencionada multa de mais de cem mil reais, correspondente a quase 

quatro vezes o valor do ICMS. Tais circunstâncias conferem plausibilidade 

às razões do Requerente, já que, ao menos para a limitada análise do 

pedido de urgência, viu-se a estipulação de multa de R$ 107.577,88 em 

decorrência de suposta violação de infração acessória a tributo limitado a 

R$ 27.295,88. O acessório, portanto, ultrapassaria o principal em 

aproximados 394,11%. Tal expediente, qual seja, o de lançar penalidade 

substancialmente superior à obrigação principal, vem merecendo a repulsa 

afirmada na inicial. Nos autos da Apelação 118.387/2015, a 1ª Câmara de 

Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado se fundou 

naquelas mesmas razões apresentadas pela Requerente para decidir 

questão semelhante. Veja: “O STF tem orientação de que a proibição 

constitucional do confisco em matéria tributária, expresso, no art. 150, IV, 

da CRF, deve ser observada, igualmente, quando se trate de multa fiscal, 

cujo quantum não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Não se 

deve validar prestações pecuniárias de valor excessivo que 

comprometam, ou, até mesmo, aniquilem o patrimônio do contribuinte, sob 

pena de inviabilizar a própria atividade produtiva e, via de consequência, a 

arrecadação do Estado.” Nos autos da Apelação 76.789/2011, a mesma 

Câmara repetiu a lição, de novo de maneira a qualificar como confiscatória 

a imposição de penalidade correspondente a 150% do tributo: “A multa por 

inadimplemento de tributo estipulado em percentual excessivo deve 

reduzida, sob pena de configurar confisco, conforme entendimento do 

Supremo Tribunal Federal.” Aliás, a 2ª Câmara de Direito Privado, nos 

autos da Apelação 82.735/2006, considerou confiscatória a imposição de 

multa equivalente à obrigação principal: “Constatado pelo julgador o 

caráter confiscatório do acréscimo de 100% sobre o valor do tributo 

devido, deverá o mesmo proceder a sua redução em razão do princípio da 

vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, bem como ao 

postulado da razoabilidade.” O aludido julgado interessa não apenas por 

confirmar a tendência que têm os tribunais em reconhecer o excesso das 

multas tributárias que se assemelhem ou em muito ultrapassem o valor do 

tributo. Mais do que isso, apoia-se no princípio da proporcionalidade para 

fazer reduzir a obrigação acessória. Por isso é que, tal como defendido na 

inicial, ao menos para os fins da presente tutela de urgência, revela-se 

mesmo excessiva, porque confiscatória, a multa aplicada ao Requerente. 

Consequentemente, admite-se a redução para o patamar solicitado pelo 

Requerente, qual seja, o de 100% da obrigação principal. Decido. Pelo 

exposto, em razão de aparente desproporcionalidade e, também, da prova 

do depósito, DEFIRO parcialmente o pedido antecipatório feito pelo 

Requerente para determinar o sobrestamento da multa fiscal na parte em 

que exceda o valor total da obrigação, devidamente corrigida. Fica o 

Estado de Mato Grosso impedido de considerar o inadimplemento do 

excesso para fins de certidão positiva, exceto se lavrada com efeito de 

negativa. Pelo que já se expôs, continua válida a exigência referente à 

multa que não supere o valor da obrigação tributária principal. Em razão da 

manifestação do Requerente acerca de seu desinteresse na tentativa de 

conciliação, e considerando, ainda, as sucessivas ausências da 

Procuradoria do Estado, previamente justificadas em ofício circular, 

mostra-se impertinente a designação da audiência prevista no art. 334 do 

NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa 

por ato atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância 

de prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento dos interesses 

de ambas as Partes. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, 

para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001338-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLEINE CRISTINA ARAGON DA SILVA (REU)

ALEXANDRE ANTONIO TREVISAN (REU)

ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA SILVA (REU)

A. M. G. DA SILVA - ME (REU)

CARLA CRISTINA REGANHAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO DOTTO OAB - MT0004628S (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO as PARTES, na pessoa de seus procuradores, 

acerca da sentença proferida nos autos, parte dispositiva a seguir 

transcrita: "(...) Diante do exposto, REJEITO os embargos monitórios 

manejados por A. M. G. DA SILVA – ME, ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA 

SILVA, A. M. G. DA SILVA – ME e ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA 

SILVA (id. 18076626 e id. 18052010) e por corolário, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e CONSTITUO de pleno direito, o título executivo, no valor 

de R$176.585,66 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco 

reais e sessenta e seis centavos), já acrescidos dos encargos 

contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente 

processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo 

INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Por conseguinte, CONDENO 

os requeridos ao pagamento de custas e horários advocatícios no valor 

de 5% (cinco pontos percentuais) do valor atribuído a causa (art. 701, 

NCPC). CALCULEM-SE as custas e despesas processuais pendentes, 

INTIMANDO-SE a parte requerida para o pagamento, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT. 

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. Considerando que a ação visa ao pagamento 

de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar a instauração da 

fase de cumprimento de sentença, apresentando desde logo seus 

cálculos de atualização da dívida. AGUARDE-SE a manifestação da parte 

requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde, 20 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI - Juíza de 

Direito" Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001817-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE GUIMARAES DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

Processo nº 1001817-19.2018.8.11.0051 Ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais com pedido de tutela de urgência inaudita 

altera pars. Vistos etc. ROSINEIDE GUIMARÃES DA SILVA SANTOS, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer c/c indenização por danos materiais com pedido de tutela de 

urgência inaudita altera pars em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT 

e do ESTADO DE MATO GROSSO, igualmente qualificados. Sustenta, em 

síntese, que foi diagnosticada com séria complicação ortopédica, além de 

constantes dores físicas, motivo pelo qual necessita ser submetida à 

cirurgia para tratamento de hérnia discal. Assevera, também, que houve a 

regulação para a intervenção cirúrgica em 2014, contudo, sem resposta 

até o momento. Nesse contexto, postula pela procedência da ação para 

condenar os requeridos a promoverem o tratamento cirúrgico e 

pós-cirúrgico, bem como todas as demais despesas decorrentes de tais. 

Colhido o parecer do NAT-Jus, foi atestado que o tratamento requestado 

possui caráter eletivo, bem como que não há urgência ou emergência para 

a sua realização. Após a análise da exordial foram concedidos os 

benefícios da gratuidade de justiça, indeferida a tutela de urgência 

vindicada e ordenada a citação da parte ré. Devidamente citado, o 

Município de Campo Verde contesta a ação arguindo, preliminarmente, sua 

ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade pela realização da 

cirurgia requestada é única e exclusivamente do ente estatal. No mérito, 

sustenta a improcedência dos pedidos iniciais. Por seu turno, o promovido 

Estado de Mato Grosso levanta a prefacial de ausência de interesse 

processual. Prossegue insurgindo quanto a pretensão autoral com base 
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no comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

respeito à legislação orçamentária e da reserva do possível. Sobreveio 

impugnação às contestações. Oportunizada a especificação de provas, 

as partes quedaram-se silentes. Os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DAS PRELIMINARES. I.1 – DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. O requerido Município de Campo Verde/MT 

assevera ser parte ilegítima para compor a relação processual, na medida 

em que o tratamento requestado na peça inicial é dispensado pelo Estado 

de Mato Grosso. Todavia, a insurgência não merece prosperar. De 

elementar conhecimento que o direito à saúde compreende garantia 

constitucional e infraconstitucional, estando sedimentada a 

responsabilidade do Estado (lato sensu) pelo fornecimento de 

medicamentos, equipamentos e insumos médicos, tratamentos e exames 

aos que deles comprovadamente necessitem. Nessa perspectiva, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis 

pelo atendimento integral à saúde dos cidadãos, sendo, pois, 

desnecessário o chamamento ao processo. Sobre o tema, orienta o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO 

AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 46 E 47 DO CÓDIGO PROCESSO 

CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 83/STJ. I – A Corte de origem apreciou todas as questões 

relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, 

apenas não adotando a tese vertida pelo Agravante. Inexistência de 

omissão, contradição ou obscuridade. II – E entendimento pacífico desta 

Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia 

pelo Tribunal a quão, não obstante oposição de Embargos de Declaração, 

impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o 

requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 

211/STJ. III – É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de 

que União, Estados e Municípios respondem solidariamente pela obrigação 

de fornecer medicamentos, não havendo a necessidade de chamamento 

ao processo dos entes que não figuram no polo passivo da lide. IV – O 

Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão agravada. C – Agravo Regimental improvido. (STJ, 

AgRg no AREsp 305.618/PI, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 

08.05.2015, sem grifos no original) Nesse mister, a obrigação de zelar pela 

saúde da população é exigível de qualquer um dos entes públicos, 

devendo, para tanto, gerir as verbas repassadas e aplicar verbas 

próprias para atender as necessidades daqueles que não dispõem de 

condições financeiras para o devido controle de suas doenças. Desta 

forma, REJEITO a preliminar arguida. I.2 – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. Neste ponto, exsurge-se que o requerido Estado de Mato 

Grosso alega a inexistência de interesse de agir, sob o espeque de que 

“conceder pretensões individuais referentes ao direito à saúde quebra 

toda a cadeia estrutural realizada por meio de leis orçamentárias e das 

políticas públicas voltadas para a área da saúde”. Entretanto, incumbe 

salientar que a preliminar não pode ser acatada, tendo em vista que se 

confunde com o mérito, de modo que a matéria será analisada no decorrer 

da sentença. Portanto, declaro PREJUDICADA a prefacial. II – DO 

JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. Verifica-se, de plano, que o deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. É que, mesmo cabendo às partes o 

ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO AFASTADA – LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL PELA VENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – NEGADO 

- INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO PELA RÉ - DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS - TRANSTORNOS E DISSABORES COTIDIANOS - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Magistrado, ao qual é endereçada a 

prova, negar tacitamente a produção de mais provas, encaminhando os 

autos à prolação da sentença, foi porque estava convencido da 

desnecessidade da realização de oitiva da prova testemunhal, caso que 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil. [...] (TJTM, Ap 92977/2016, 1ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.07.2017, sem grifos no 

original) RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE 

PROVA TESTEMUNHAL – IMPERTINENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO 

CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de prova testemunhal ou pericial não 

se mostram pertinentes, considerando, o caso concreto que exige início 

razoável de prova material. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa, 

ante o julgamento antecipado da lide, quando despicienda a produção de 

prova testemunhal, porquanto nenhum depoimento será conclusivo em 

relação ao vínculo jurídico estabelecido entre o autor e a Administração. 3. 

Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMT, Ap 7710/2017, 1ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 

17.04.2017, sem grifos no original) Desse modo, considerando que o 

conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Neste sentido, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO 

CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO. [...] 2. Cabimento. O art. 355, CPC, 

arrola as duas hipóteses em que tem cabimento resolver de maneira 

imediata o mérito, julgando o juiz procedente ou improcedente o pedido 

formulado pelo demandante (art. 487, I, CPC). O critério que legitima o 

julgamento imediato do pedido e que está presente nos dois incisos do 

artigo em comento é a desnecessidade de produção de provas em 

audiência. Tem o juiz de estar convencido a respeito das alegações de 

fato da causa para que possa julgar imediatamente o pedido. Não sendo 

cabível a colheita de prova oral (depoimentos pessoais e oitiva de 

testemunhas, art. 361, II e III, CPC) nem a obtenção de esclarecimentos do 

perito a respeito do laudo pericial (art.361, I, CPC), cabe o julgamento 

imediato do mérito. [...]. (in Novo código de processo civil comentado I Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306, sem grifos no original). 

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável 

duração do processo, conforme o art. 139, II, do NCPC e o art. 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição Federal, a fim de evitar a produção de provas e a 

realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, 

art. 370, parágrafo único). Por conseguinte, conheço diretamente do 

pedido, nos termos do art. 355, I, do NCPC. III – DO MÉRITO. De trivial 

sabença que os serviços de saúde pública são de relevância pública e de 

responsabilidade do poder público, em face da necessidade de se 

preservar o bem jurídico maior que está em jogo (a vida). É direito do 

cidadão exigir – e dever do Estado fornecer – tratamento médico, 

indispensável à sobrevivência de quem dele necessitar quando não puder 

prover o sustento próprio sem privações. Por conseguinte, diante desta 

perspectiva estrutural, ao Estado democrático pesa o dever de assegurar, 

na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a todos os 

indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar a 

implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, 

de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito 

a todos os cidadãos. É o que se infere do art. 196 da Constituição Federal, 

in verbis: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Inadequado seria 

esquecer, também, que o atendimento integral é uma diretriz constitucional 

das ações e serviços públicos de saúde (art. 198). Sobre o tema, JOSÉ 

AFONSO DA SILVA ensina: A saúde é concebida como direito de todos e 

dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da 

igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e 

recuperam (in Curso de Direito Constitucional Positivo - Malheiros - nona 

ed. pág. 707). Deveras, a saúde é um direito social (art. 6º da CF) que 

figura, constitucionalmente, entre os direitos e garantias fundamentais. E o 

conjunto de normas constitucionais que regulam a matéria faz nascer o 

direito reclamado na inicial, através de norma autoaplicável – porque se 
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trata de uma garantia constitucional – devendo o Estado cumpri-la quando 

determinado judicialmente. Fixadas tais premissas, denota-se, na espécie, 

que a autora é portadora de hérnia discal posterior em L3-L4 e L4-L5, 

motivo pelo qual lhe foi prescrito tratamento cirúrgico para a devida 

correção. Ocorre que a intervenção cirúrgica requestada pela parte 

autora possui caráter eletivo, consoante se extrai dos documentos de 

regulação, circunstância que foi convergida pelo parecer emitido pelo 

NAT-Jus, o qual assinalou a inexistência de urgência e/ou emergência 

para a realização do tratamento. Assim, não havendo iminente risco de 

vida, a paciente deverá se submeter à lista de espera do SUS, tendo em 

vista que não restou caracterizado o caráter emergencial da intervenção 

pleiteada. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO 

DE CIRURGIA ELETIVA. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. 1. Trata-se de 

ação em que objetiva a Parte Autora a condenação dos réus ao 

fornecimento do procedimento cirúrgico na área de traumato-ortopedia, 

para fins de tratamento da moléstia que lhe acomete (ruptura completa das 

fibras do ligamento colateral medial + menisco medial degenerado - CID 

M23). 2. Em se tratando de saúde, preconiza o artigo 196 da CRFB/88, que 

é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por políticas sociais e 

econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem 

como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, restando o direito, outrossim, 

intimamente ligado ao direito à vida, encetado no art. 5º da CRFB/88, sem 

que, contudo, com ele se confunda. 3. De efeito, malgrado se reconheça a 

existência da doença, não se vislumbra in casu a presença de substrato 

probatório a sustentar sejam outros cidadãos preteridos em seu favor, 

considerando tratar-se de cirurgia eletiva e restando, ainda, ausente risco 

de morte. 4. Sentença de improcedência mantida. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. (TJRS, RI 71006317218, Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Rel. Thais Coutinho de Oliveira, j. 29.06.2017, sem grifos no 

original) Da mesma forma, não restou comprovada nos autos a negativa 

de atendimento pelo Poder Público, requisito necessário para garantir o 

equilíbrio do sistema público e a não violação dos princípios da isonomia e 

da impessoalidade. Ao contrário, os documentos que formam o caderno 

processual demonstram que a Administração vem prestando o serviço de 

saúde, de acordo com o aparelhamento que possui. A propósito do tema, 

veja-se a contemporânea jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO — URGÊNCIA DO 

PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO 

COMPROVAÇÃO. Para que seja imposta a imediata realização de 

procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de 

atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena 

de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de 

espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais 

competentes. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (TJMT, 

Ap/ReeNec 161854/2016, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 

j. 14.02.2017, sem grifos no original) REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL 

- CIRURGIA ELETIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E 

PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO 

JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA. Para que seja 

imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a 

comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência 

do procedimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da 

isonomia. (TJMT, ReeNec 111319/2016, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.11.2017) Com tais 

considerações, restando evidente que o procedimento requestado possui 

caráter eletivo, bem como que a autora não se desincumbiu do ônus 

probatório de comprovar a urgência para a realização de tal, não se 

mostra factível a procedência da ação, pois assim haveria afronta aos 

princípios da impessoalidade e da igualdade, porquanto estaria o Poder 

Judiciário beneficiando a requerente em detrimento de outros pacientes 

que, com quadro clínico similar, também aguardam a intervenção cirúrgica. 

IV – DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

ação de obrigação de fazer. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro no art. 98, § 3º do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita à 

própria. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 20 de março de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ROBERTO HONORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte 

requerida, na pessoa de seu(sua) procurador(a), para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação id. 31240465, no prazo legal. 

Campo Verde-MT, 14 de abril de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111400 Nr: 3078-07.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO o autor para impulsionar o feito 

requerendo o que entender de direito, prazo de cinco dias. É o que me 

cumpre.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO PRATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000820-02.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito. Para o pronto andamento do feito, em atenção 

ao disposto no art. 357 do Novo Código de Processo Civil, FIXO, como 

controvertido, o ponto atinente à condição de segurado especial na 

condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar do 

Requerente, bem como ao preenchimento da carência mínima para a 

concessão do benefício. MANTENHO os encargos probatórios tais como 

definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de 

direito às normas definidoras dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22 de julho de 2020, às 15:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 
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Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC). 

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC). No mais, o Requerido possui órgão específico 

para atendimento de demandas judiciais, consistente na Central Regional 

de Análise de Benefício para Atendimento de Demandas Judiciais da SR 

Norte e Centro-Oeste – CEAB/DJ/SR V, localizada no Setor de Autarquias 

Sul, quadra 04, Bloco K, Brasília CEP:70070-924. Isso posto, INTIME-SE o 

Requerido por meio do órgão acima descrito, para que, no prazo de 15 

dias, comprove nos autos a implantação do benefício concedido na 

decisão liminar. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000305-69.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

incontroverso depositado nos autos (ID ID30561983) em favor da parte 

Exequente, na conta apontada por ele (ID 30575940). Sem prejuízo, 

intime-se a parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento do valor remanescente, conforme pedido do 

Exequente ou, em igual prazo, requerer o que entende de direito. Havendo 

depósito para pagamento do valor remanescente, desde já, autorizo o 

levantamento em favor do credor, expedindo-se o respectivo alvará, e, em 

seguida, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 

02 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002773-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso inominado interposto, intimo a parte recorrida para 

apresentar as suas contrarrazões em dez dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002882-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2020 Hora: 10:20 , 

à realizar-se na sala de audiências do Juizado Especial Cível e Criminal 

desta Comarca, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente na referida 

solenidade. Cientifico-o(a), de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Campo Verde-MT, 30 de outubro de 2019. assinado eletronicamente 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002882-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante do recurso inominado interposto, intimo o recorrido para apresentar 

as suas contrarrazões em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-23.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

 

PROCESSO n. 1000978-23.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:TITO 

QUARANTANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO 

BLANK, RICARDO FERREIRA GARCIA, FABRICIO GUIMARAES DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001744-47.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal se manifestar quanto a diligência do 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010695-13.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DE ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 8010695-13.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 309,25 (trezentos e nove 

reais e vinte e cinco centavos), conforme cálculo anexo, nas contas 

existentes da parte DEVEDORA (CPF: 021.563.391-12). Intimo a parte 

Credora sobre a penhora, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

INTIME-SE a devedora para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça impugnação. Em caso de ausência de manifestação da parte 

devedora ou havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA 

com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, 

não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010695-13.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DE ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 8010695-13.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 309,25 (trezentos e nove 

reais e vinte e cinco centavos), conforme cálculo anexo, nas contas 

existentes da parte DEVEDORA (CPF: 021.563.391-12). Intimo a parte 

Credora sobre a penhora, devendo informar se tem algo mais a reclamar. 

INTIME-SE a devedora para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça impugnação. Em caso de ausência de manifestação da parte 

devedora ou havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA 

com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, 

não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 24 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000514-38.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a 

elaboração dos cálculos para pagamento da RPV.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001030-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

acostado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003266-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL OAB - SP138057 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 03/02/2020 

às 14:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica o arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. assinado 

eletronicamente Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o cumprimento 

da sentença, nos termos postulados pelo exequente. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA OLIMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 15/07/2019, 

às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA OLIMPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIS ANTONIO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000723-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON DE JESUS GIRALDI OAB - MT26031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE AZEVEDO MATOS 10818600659 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000723-36.2018.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Por fim, destaca-se que os prazos contra o 

revel que não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de 

publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do 

CPC. Desde já, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido 

o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 13 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIMA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000397-76.2018.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 598,00 (quinhentos e 

noventa e oito reais), nas contas existentes da parte DEVEDORA VIVO 

S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64. 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a 

devedora para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 

embargos. Em caso de ausência de manifestação da parte devedora ou 

havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. CASO SE TRATE DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM 

CASO NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA 

para que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, consignando-se que deverá 

a parte diligenciar por outros meios e não tão somente por meio de 

constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa, se se tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os 

autos conclusos para extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 8 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001347-51.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER (EXEQUENTE)

SIMONE SOUZA BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVILIO DA SILVA (EXECUTADO)

SERVILIO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001347-51.2019.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 3.563,97 (três mil 

quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme 

cálculo apresentado pelo credor (id. 26227846), nas contas existentes da 

parte DEVEDORA SERVILIO DA SILVA - ME (CNPJ: 

06.051.575/0001-10/CPF: 378.799.441-68). Consigna-se, por oportuno, 

que os prazos contra o revel que não tem Advogado constituído nos autos 

correrão da data de publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos 

termos do artigo 346 do CPC. 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a 

devedora para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 

embargos. Em caso de ausência de manifestação da parte devedora ou 

havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. CASO SE TRATE DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM 

CASO NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA 

para que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, consignando-se que deverá 

a parte diligenciar por outros meios e não tão somente por meio de 

constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa, se se tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os 

autos conclusos para extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 7 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010708-80.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GELOCI ROQUE GELESKI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE SOUZA E SILVA PIMENTA (EXECUTADO)

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010708-80.2013.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 2.391,60 (dois mil 

trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), conforme cálculo 

apresentado pelo credor, nas contas existentes da parte devedora EDER 

DE SOUZA E SILVA PIMENTA (CPF: 031.136.891-39) e KAIABY 

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME (CNPJ: 

12.111.458/0001-05). 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a devedora para 

que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Em 

caso de ausência de manifestação da parte devedora ou havendo 

concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) 

PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras 

obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. CASO SE TRATE DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM 

CASO NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA 

para que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, consignando-se que deverá 

a parte diligenciar por outros meios e não tão somente por meio de 

constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa, se se tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os 

autos conclusos para extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 8 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000484-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000484-66.2017.8.11.0051 Execução de Honorários 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 combinado 

com o art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via 

BacenJud, no importe de R$ 5.495,30 (cinco mil quatrocentos e noventa e 

cinco reais e trinta centavos), conforme cálculo efetuado pelo 

departamento auxiliar da presidência do TJMT (id. 22329285), nas contas 

existentes do Executado, Estado de Mato Grosso - CNPJ: 

03.507.415/0005-78. 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE o Executado, na 

pessoa de seu Procurador, para eventual impugna-ção, no prazo de 5 

(cinco) dias. Em caso de ausência de manifestação da parte Executada ou 

havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 2. EM CASO 

NEGATIVO: Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte Exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os autos com baixa. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde-MT, 08 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011007-86.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR AMORIM GRUBERT - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHERILENE CAMPOS CABELLEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8011007-86.2015.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 1.491,65 (um mil 

quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), 

conforme cálculo apresentado pelo credor (id. 28210085), nas contas 

existentes da parte DEVEDORA SHERILENE CAMPOS CABELLEIRA (CPF: 

930.768.271-20). Consigna-se, por oportuno, que os prazos contra o revel 

que não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de 

publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do 

CPC. 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a devedora para que, querendo e 

no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Em caso de ausência de 
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manifestação da parte devedora ou havendo concordância da parte 

CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. CASO SE TRATE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM CASO NEGATIVO: 

Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA para que indique 

bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, consignando-se que deverá a parte diligenciar 

por outros meios e não tão somente por meio de constrição nas contas 

bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os autos com baixa, se se 

tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os autos conclusos para 

extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 100066-60.2019.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos 

termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via 

BACENJUD, nas contas existentes da parte devedora ROSANGELA 

HONORIO KREBS EIRELI - ME (CNPJ: 17.758.502/0001-89). Considerando 

que a parte credora não possui Advogado constituído nos autos, este 

Juízo realizou o cálculo de atualização do débito (anexo), que atinge o total 

de R$ 6.628,18 (seis mil seiscentos e vinte e oito reais e dezoito 

centavos). 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a devedora para que, 

querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Em caso de 

ausência de manifestação da parte devedora ou havendo concordância 

da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), 

tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a 

serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para 

a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. 2. EM CASO NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a 

parte CREDORA para que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, 

consignando-se que deverá a parte diligenciar por outros meios e não tão 

somente por meio de constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, 

ARQUIVEM-SE os autos com baixa, se se tratar de cumprimento de 

sentença. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de abril de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000537-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO OLIVEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000537-81.2016.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 7.711,90 (sete mil 

setecentos e onze reais e noventa centavos), conforme cálculo 

apresentado pelo credor (id. 28474683), nas contas existentes da parte 

devedora REGINALDO OLIVEIRA DE LIMA (CPF: 340.015.301-04). 

Consigna-se, por oportuno, que os prazos contra o revel que não tem 

Advogado constituído nos autos correrão da data de publicação do ato 

decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do CPC. 1. EM CASO 

POSITIVO: INTIME-SE a devedora para que, querendo e no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça embargos. Em caso de ausência de manifestação 

da parte devedora ou havendo concordância da parte CREDORA e 

DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do 

valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. 

EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. 

Caso a solicitação de transferência de valores seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. CASO SE TRATE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM CASO NEGATIVO: 

Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA para que indique 

bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, consignando-se que deverá a parte diligenciar 

por outros meios e não tão somente por meio de constrição nas contas 

bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os autos com baixa, se se 

tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os autos conclusos para 

extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001748-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SA LEITAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001748-84.2018.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 4.716,96 (quatro mil 

setecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), conforme 

cálculo apresentado pelo credor (id. 28473530), nas contas existentes da 

parte devedora JOEL SA LEITAO (CPF: 612.307.393-19). Consigna-se, por 

oportuno, que os prazos contra o revel que não tem Advogado constituído 

nos autos correrão da data de publicação do ato decisório nó órgão 

oficial, nos termos do artigo 346 do CPC. 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE 

a devedora para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 

embargos. Em caso de ausência de manifestação da parte devedora ou 

havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. CASO SE TRATE DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM 

CASO NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA 

para que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, consignando-se que deverá 

a parte diligenciar por outros meios e não tão somente por meio de 

constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa, se se tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os 

autos conclusos para extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. 
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Às providências. Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000139-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDES SILVA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000139-66.2018.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 5.862,15 (cinco mil 

oitocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), conforme cálculo 

apresentado pelo credor (id. 28238598), nas contas existentes da parte 

devedora VIVO S.A. (CNPJ: 02.449.992/0001-64). 1. EM CASO POSITIVO: 

INTIME-SE a devedora para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça embargos. Em caso de ausência de manifestação da parte 

devedora ou havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA 

com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, 

não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. CASO SE TRATE DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM 

CASO NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA 

para que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, consignando-se que deverá 

a parte diligenciar por outros meios e não tão somente por meio de 

constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa, se se tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os 

autos conclusos para extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010005-81.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VESTCON EDITORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010005-81.2015.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. Por primeiro, considerando que não foi localizado o 

veículo penhorado no id. 21357295, procedo a liberação da restrição por 

meio do RENAJUD. DEFIRO, por mais uma vez, o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 

5.168,66 (cinco mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e seis 

centavos), nas contas existentes da parte devedora VESTCON EDITORA 

LTDA (CNPJ: 38.026.498/0001-34). Consigna-se, por oportuno, que os 

prazos contra o revel que não tem Advogado constituído nos autos 

correrão da data de publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos 

termos do artigo 346 do CPC. 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a 

devedora para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça 

embargos. Em caso de ausência de manifestação da parte devedora ou 

havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 2. EM CASO 

NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA para 

que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, consignando-se que deverá 

a parte diligenciar por outros meios e não tão somente por meio de 

constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa, se se tratar de cumprimento de sentença. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-85.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SADI BRASIL DORNELLES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON MARTINS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000097-85.2016.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 1.834,34 (um mil 

oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme 

cálculo apresentado pelo credor (id. 28735932), nas contas existentes da 

parte devedora EDERSON MARTINS SANTOS (CPF: 017.477.081-27). 1. 

EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a devedora para que, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Em caso de ausência de 

manifestação da parte devedora ou havendo concordância da parte 

CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. 2. EM CASO NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a 

parte CREDORA para que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, 

consignando-se que deverá a parte diligenciar por outros meios e não tão 

somente por meio de constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, 

ARQUIVEM-SE os autos com baixa, se se tratar de cumprimento de 

sentença. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001734-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNELO DOS SANTOS GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001734-03.2018.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 2.184,76 (dois mil cento e 

oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme cálculo 

apresentado pelo credor (id. 28472834), nas contas existentes da parte 

devedora AGNELO DOS SANTOS GUIMARAES (CPF: 002.592.581-48). 1. 
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EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a devedora para que, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Em caso de ausência de 

manifestação da parte devedora ou havendo concordância da parte 

CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. 2. EM CASO NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a 

parte CREDORA para que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, 

consignando-se que deverá a parte diligenciar por outros meios e não tão 

somente por meio de constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, 

ARQUIVEM-SE os autos com baixa, se se tratar de cumprimento de 

sentença. Às providências. Campo Verde/MT, 13 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001746-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELZA HENCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001746-17.2018.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 18.205,48 (dezoito mil 

duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme cálculo 

apresentado pelo credor (id. 28473530), nas contas existentes da parte 

devedora MARCIA ELZA HENCHES (CPF: 968.631.611-68). Consigna-se, 

por oportuno, que os prazos contra o revel que não tem Advogado 

constituído nos autos correrão da data de publicação do ato decisório nó 

órgão oficial, nos termos do artigo 346 do CPC. 1. EM CASO POSITIVO: 

INTIME-SE a devedora para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça embargos. Em caso de ausência de manifestação da parte 

devedora ou havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA 

com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, 

não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 2. EM CASO 

NEGATIVO: Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA para 

que indique bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito, consignando-se que deverá 

a parte diligenciar por outros meios e não tão somente por meio de 

constrição nas contas bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os 

autos com baixa, se se tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os 

autos conclusos para extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003345-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELIANA ANDRADE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FRANK BERNAL DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1003345-54.2019.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 7.600,00 (sete mil e 

seiscentos reais), conforme cálculo apresentado pelo credor, nas contas 

existentes da parte devedora EMERSON FRANK BERNAL DE SOUZA (CPF: 

009.139.772-33). 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a devedora para que, 

querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Em caso de 

ausência de manifestação da parte devedora ou havendo concordância 

da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), 

tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a 

serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para 

a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. CASO SE TRATE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM CASO NEGATIVO: 

Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA para que indique 

bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, consignando-se que deverá a parte diligenciar 

por outros meios e não tão somente por meio de constrição nas contas 

bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os autos com baixa, se se 

tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os autos conclusos para 

extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000555-34.2018.811.0051 Execução de título extrajudicial 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 37.430,51 (trinta e sete 

mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), conforme 

cálculo apresentado pelo credor (id. 13256397), nas contas existentes da 

parte devedora ADRIANA RODRIGUES DA SILVA (CPF: 829.888.701-87). 

1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a devedora para que, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Em caso de ausência de 

manifestação da parte devedora ou havendo concordância da parte 

CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. CASO SE TRATE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM CASO NEGATIVO: 

Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA para que indique 

bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, consignando-se que deverá a parte diligenciar 

por outros meios e não tão somente por meio de constrição nas contas 

bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os autos com baixa, se se 

tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os autos conclusos para 

extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001738-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001738-40.2018.811.0051 Cumprimento de sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que 

será realizado, via BACENJUD, no importe de R$ 6.458,62 (seis mil 

quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos, 

conforme cálculo apresentado pelo credor (id. 28474654), nas contas 

existentes da parte devedora DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES (CPF: 

028.661.211-98). Consigna-se, por oportuno, que os prazos contra o revel 

que não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de 

publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do 

CPC. 1. EM CASO POSITIVO: INTIME-SE a devedora para que, querendo e 

no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça embargos. Em caso de ausência de 

manifestação da parte devedora ou havendo concordância da parte 

CREDORA e DEVEDORA com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida. Caso a solicitação de transferência de valores seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. CASO SE TRATE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO (ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95). 2. EM CASO NEGATIVO: 

Infrutífera a providência, INTIME-SE a parte CREDORA para que indique 

bens penhoráveis da parte DEVEDORA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, consignando-se que deverá a parte diligenciar 

por outros meios e não tão somente por meio de constrição nas contas 

bancárias. Nada requerendo, ARQUIVEM-SE os autos com baixa, se se 

tratar de cumprimento de sentença. Ou, voltem os autos conclusos para 

extinção, se for execução extrajudicial. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-48.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMARINHOS J. L. LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS & PEREIRA DOS SANTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000362-48.2020.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Requerente pede pela desistência da presente ação. Nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a 

extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por parte do 

autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

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

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, na forma da lei. Intime-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo 

Verde-MT,13 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000361-63.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMARINHOS J. L. LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN CLARICE HEINTZE DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000361-63.2020.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Requerente pede pela desistência da presente ação. Nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a 

extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por parte do 

autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

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

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.Cumpra-se. Campo 

Verde-MT, 14 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010819-93.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOAO SCAPINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO REIS NEGREIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010819-93.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Visto etc. A Curadora do ora Executado, Srª. Claudia Claudia 

Izabel da Silva, compareceu aos autos pugnando pela extinção da ação 

sob o argumento de impossibilidade de incapaz ser parte nas ações que 

tramitam perante o Juizado Especial. Para comprovar a alegada 

incapacidade, junta aos autos o Alvará de Curatela Provisória emitido pelo 

Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca 

de Cuiabá-MT. Razão assiste a Curadora do ora Executado. Pois bem. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. O artigo 8o da Lei nº 9.099, de 26.09.95, prevê 

expressamente: “ Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”. Logo, o 

Executado, incapaz representado por sua Curadora Claudia Izabel da 

Silva, não pode ser parte em processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis. Preleciona o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(...) IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei;” A extinção do processo independerá, no presente caso, de 

prévia intimação pessoal das partes (art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95). 

Dessa forma, sendo o executado incapaz, e havendo proibição expressa 

de ser parte no Juizado Especial, JULGO EXTINTO a presente ação, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 8º c/c 51, inciso IV e § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde -MT, 14 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000014-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA ROCHA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000014-98.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que não foram localizados bens penhoráveis da parte 

Executada, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Segundo o referido dispositivo, a impossibilidade de 

localização do devedor ou de bens penhoráveis seus determina a imediata 

extinção do feito. Veja: “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Decido. Isso posto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

DEFIRO o pedido em relação à certidão de existência de dívida, eis que de 

posse dela a parte CREDORA poderá levar a protesto, nos termos do art. 

517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de 

proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, 

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da 

parte CREDORA, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos “ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: - Nome e qualificação das partes: Exequente: ERIKA 

MARYAMA SALEH EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 01.326.101/0001-10 e 

Executada: ALINE CRISTINA ROCHA DE JESUS, inscrita no CPF nº 

0 5 6 . 3 6 7 . 9 8 9 - 1 1  - N ú m e r o  d o  p r o c e s s o :  A u t o s  n º 

1000014-98.2018.8.11.0051 -Valor da dívida: R$4.630,02 -Data do trânsito 

em julgado da sentença: 02.05.2019 -Data do decurso do prazo para 

pagamento voluntário: 25.07.2019 A presente certidão/decisão somente 

terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela Secretaria do 

Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 11 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010624-11.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA SALETE TOCHETTO ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010624-11.2015.811.0051 Polo Ativo: IEDA SALETE TOCHETTO ECKERT 

Polo Passivo: PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS POSTUMOS LTDA 

Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por IEDA SALETE 

TOCHETTO ECKERT contra PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS 

POSTUMOS LTDA objetivando indenização por danos morais e materiais 

em face de falha na prestação de serviço. Devidamente intimada, a 

reclamada em defesa alega que só tomou conhecimento com a propositura 

da ação, afirma que o contrato foi devidamente cumprido e que o conjunto 

de roupa não foi contratado pela autora, sustenta a inexistência de 

responsabilidade e ato ilícito, defende a impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e danos materiais, requerendo a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Mérito Findada a instrução, extrai-se do termo de audiência que foi colhido 

o depoimento pessoal de ambas as partes, posteriormente foi ouvida uma 

testemunha da Autora. Por outro lado, pelo Reclamado não arrolou 

nenhuma testemunha, vindo os autos concluso. Verifica-se dos autos que 

a reclamante se insurge de erros no procedimento utilizado pela reclamada 

em face da preparação do corpo de seu genitor, sendo que foi submetido 

a tratamento inadequada, com cortes e sangramento em seu rosto ficando 

visível a todos que participaram do velório. Alega ainda que teve os 

documentos de seu genitor extraviado pela ré, tendo ainda que arcar com 

a compra de vestimenta ao seu genitor, afirmando que o plano adquirido 

junto à reclamada cobria todos os procedimentos, juntando Boletim de 

Ocorrência (Id 1298980), Nota Fiscal (Id 1298981), contrato (Id 298982), 

como meio de prova. A reclamada em defesa alega que só tomou 

conhecimento com a propositura da ação, afirma que o contrato foi 

devidamente cumprido e que o conjunto de roupa não foi contratado pela 

autora, aduz que a Srª Adriana de Souza Ferreira Tochetto declarou que 

não tinha nenhuma reclamação a respeito dos serviços póstumos, 

sustenta a inexistência de responsabilidade e ato ilícito, defende a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e danos materiais, juntando 

contrato (Id 1298994), termo de adesão (Id 1298997), declaração (Id 

1298996) e orçamentos (Id 1298998), requerendo a improcedência da 

ação. Em audiência de instrução a parte autora em seu depoimento 

pessoal, confirmou o ocorrido e os “fico muito emocionada que faz um 

mês que perdi meu irmão; meu pai faleceu a tarde; no momento de arrumar 

o corpo dele, eles questionaram roupa e extraviaram documentos e CPF 

do meu pai; na hora de preparar o corpo do meu pai, não teve quem não 

ficou horrorizado, pois retalharam o rosto do meu pai, sangrava assim; 

olha, o que eu vivi naquele dia não consegui esquecer, nunca pensei que 

eu ia pagar um plano e quando precisasse ia acontecer uma coisa dessa; 

eles disse que deu a roupa, mas fui eu que comprei na Verão Modas aqui; 

foi uma crueldade, a gente paga um plano e ser tratada desse jeito; Não 

conheço Adriana, Tochetto é meu sobrenome; eu levei 03 meses para tirar 

atestado de óbito do meu pai; fiz um B.O para dar entrada e fazer atestado 

de óbito.” Por outro lado, foi proporcionado à parte ré esclarecimentos dos 

fatos, afirmando que “eu sei que estão reclamando de um corte no rosto 

de um senhor e a cobrança do terno; não trabalhava na época.”. Extrai-se 

da documentação acoplada a inicial e da testemunha, a Srª Jucelia Basilio 

da silva, devidamente compromissada e advertida nos termos legais em 

sua oitiva declarou que, “participei do velório e ele estava todo cortado no 

rosto, então, estava bastante marcado no rosto, bem aberto, com cicatriz, 

parecia que seria de lamina; estava bastante judiado mesmo, houve 

comentário, cidade pequena; rosto dele todo cortado, sangrando, ficou 

constrangimento e sofrimento pra todo mundo; funcionário falou que não 

tinha material adequado pra fazer, raspar barba e que ele não era 

preparado, que cortou, tentou estancar; foi feito na PAX, no momento do 

tratamento do corpo; do hospital, ele saiu normal, foi no preparo mesmo; 

nesse momento do questionamento, de quem fez e não fez, foi um 

funcionário da PAX que foi chamado lá e disse que não tinha material lá, 

que a família o desculpasse e que não estava realmente preparado e que 

houve os cortes”. Diante da Oitiva da Testemunha da parte Autora, 

verifica-se que guarda relação com os fatos coadunados na inicial e no 

Boletim de Ocorrência (Id 1298980), portanto, assiste razão a Autora em 

seu pleito inicial. Deste modo, perante a dilação probatória, verifico que a 

ré não conseguiu demonstrar a inexistência de responsabilidade discutido 

nestes autos, pois em seu depoimento pessoal, afirmou em audiência que: 

“sei que estão reclamando de um corte no rosto de um senhor e a 

cobrança do terno; não trabalhava na época;”. Assim, entendo que sendo 

a ré responsável pelos serviços ofertados e prestados a seus 

consumidores, tem esta o dever de esclarecer e demonstrar os fatos 

como de fato ocorre, não o sabendo, incorre a reclamada claramente em 

falha na prestação de seus serviços, restando nítido que o seu 
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depoimento coadunam com os documentos anexo e as alegações da parte 

Autora em sua inicial. Em outro giro, verifica-se que a testemunha da parte 

autora, afirmou e declarou em sua oitiva que: “...foi um funcionário da PAX 

que foi chamado lá e disse que não tinha material lá, que a família o 

desculpasse e que não estava realmente preparado e que houve os 

cortes”, revelando com clareza que assiste razão a reclamante em seu 

pleito. No caso em apreço, entendo que a Ré incorreu em falha na 

prestação de seus serviços que não se ateve ao modo de executar os 

serviços póstumos adequados que foram contratados e pagos pela 

Autora, conforme se observa da documentação anexo aos autos. O ônus 

de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC, sendo que a 

esta foi oportunizada o exercício de sua defesa por meio de pedido feito 

em audiência de conciliação, conforme consta no termo (id 1298993) 

ocasião em que a Ré não produziu prova em audiência de instrução (id 

26686711), demonstrando claramente que não possuía o interesse em 

desconstituir o direito da parte autora. Dessa forma a parte reclamada 

deve ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado, pois de forma 

arbitraria, a Ré ofertou seus serviços de forma inadequada, restando 

nítido a falha na prestação de seus serviços. Portanto, a responsabilidade 

do dano causado pela Ré a parte autora é medida que se impõe. II – Dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. Assim, para que surja o dever de indenizar na 

responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença cumulativa de 

apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a conduta ilícita 

representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) o nexo de 

causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, em virtude da falha na prestação de seus 

serviços que não executou de forma cautelar a preparação no corpo do 

genitor da autora, demonstrando sua irresponsabilidade funcional diante 

do caso em apreço. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA E HOMENAGENS PÓSTUMAS – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CLÁUSULA QUE PREVIA A 

COBERTURA DE ESTRUTURA FÍSICA – NÃO CUMPRIMENTO – 

REALIZAÇÃO DE VELÓRIO NA CASA DA VIÚVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER 

PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. 

Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento de multa em prol 

da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se 

infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie. (ED 

146632/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017). 

Grifei. Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. 

Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente à gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, a 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. II – Dano Material Quanto aos 

danos materiais, não consta clausula no contrato de adesão aos serviços 

ofertados pela Ré que obriga a esta fornecer roupas, motivo pelo qual, há 

de ser indeferido. Assim, caminho outro não há senão o da procedência 

do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento 

no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 

1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais; 

2-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por danos morais; 3- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 03 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-46.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010848-46.2015.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Decisão. Vistos etc. Trata-se de execução de título de crédito extrajudicial 

ajuizada por DENICOLO & BEUTLER LTDA – ME em face de ANA LUCIA 

GEHLEN e EVANDRO SENGER-ME. O Executado Evandro Senger – ME foi 

devidamente citado, ao passo que a Executada Ana Lúcia Gehlen não foi 

localizada para citação. As tentativas de penhora de bens do executado 

citado, tanto na pessoa jurídica (empresário individual) como física, pelos 

sistemas BACENJUD e RENAJUD, restaram infrutíferas. Tentada também a 

penhora de utensílios e equipamentos, mais uma vez não houve êxito. 

Vieram-me os autos conclusos. É breve relato. Decido. Como sabido, o 

Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos 

anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior 

número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A presente 

ação executiva iniciou-se em 2015 e até o momento a parte credora não 

logrou êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha 

efetuado tentativas de expropriação, porém, sendo infrutíferas todas as 

diligências. A situação constatada nos autos colide com os princípios da 

celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os 
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princípios da operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e 

ainda, com o princípio constitucional da duração razoável do processo. 

Ademais, uma vez não localizada a parte Executada ou inexistindo bens 

penhoráveis, impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95. Veja: “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO a 

presente ação de execução, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Por sua vez, entendo cabível a expedição de certidão de 

existência de dívida, eis que de posse dela a parte CREDORA poderá levar 

a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também 

será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. 

Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os 

emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo 

interessado, não sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e 

demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do 

Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos 

“ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: - Nome e qualificação das partes: Exequente: DENICOLÓ E 

BEUTLER LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.103.844/0001-84 e 

Executados: ANA LUCIA GEHLEN, inscrita no CPF n 011.605.730-00 e 

EVANDRO SENGER-ME, inscrita no CNPJ nº 19.984.842/0001-53. -Número 

do processo: Autos nº 8010848-46.2015.8.11.0051 -Valor da dívida: 

R$3.248,39 -Data do trânsito em julgado: 02.11.2015 A presente 

certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE 

aposto pela Secretaria do Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de abril 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALMEIDA ARANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002096-05.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Requerente pede pela desistência da presente ação. Nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a 

extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por parte do 

autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

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

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, na forma da lei. Intime-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.Cumpra-se. 

Campo Verde-MT, 14 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000229-72.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LOPES PEREIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DR DIEGO STRAPASSON, OAB/MT 

10608/O, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000272-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos. 1. Diante da manifestação de ID 31148132, intime-se a parte 

devedora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

alegação de descumprimento do acordo entabulado, sob pena de demais 

medidas de coerção. 2. Após, intime-se a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Por fim, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Canarana, 13 de abril de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000271-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos. 1. Diante da manifestação de ID 31148685, intime-se a parte 

devedora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da 

alegação de descumprimento do acordo entabulado, sob pena de demais 

medidas de coerção. 2. Após, intime-se a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Por fim, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Canarana/MT, 13 de abril de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001351-57.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ DALLPIZZOL (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Trata-se de requerimento para citação do executado, mediante 

expedição de mandado de citação para que o ato seja realizada por Oficial 

de Justiça (ID 31128595). O exequente consigna ainda o Executado 

poderá ser citado na pessoa de sua filha Srª Ana Paula Dallpizol, posto 

que conforme procuração juntada na referida petição (ID 31128600), esta 

possui amplos poderes para lhe representar, inclusive, em qualquer juízo 

e/ou instância. Dessa forma, considerando que não há o que se falar em 

nulidade ou invalidade do ato citatório, uma vez que poderá ser realizado 

pessoalmente ao procurador legalmente autorizado, na forma como 

estabelece o artigo 242, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido do exequente nos moldes requeridos. Cumpra-se. Às providências. 

Canarana, 13 de abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001173-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

EDER LASTA (EXECUTADO)

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Indefiro o pleito, tendo eme vista que os embargos, em que pese 

instrumento de defesa na execução, é também uma ação autônoma, 

sendo temerário início de atos expropriatórios sem a tentativa de ciência 

formal da presente execução. Aguarde-se o retorno da missiva. 

Cumpra-se. Canarana, 13 de abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000153-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de autos de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S.A em face de BERNARDIS & OSTROSKI LTDA EPP e 

outros. Apresentados os Autos de Arrematação (ID 21570929), bem como 

a informação contida em ID 30147886 dando conta da quitação do bem 

descrito no folder 3 com os respectivos comprovante de pagamentos. Em 

certidão de ID 30899160, o arrematante do bem descrito no folder 3 

requereu verbalmente a expedição da carta de arrematação. Decido. 

HOMOLOGO o Auto de Arrematação mencionado, posto que regulares em 

seus aspectos formais e materiais. Assim, uma vez que o arrematante 

efetivou o depósitos integral do valor do lote arrematado acolho o petitório. 

Expeça-se carta de arrematação ao arrematante Rogério Pirondi, 

arrematante do folder n.º. 3. No mais, cumpram-se as disposições 

anteriores. Cumpra-se. Às providências. Canarana, 6 de abril de 2020. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000274-47.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SONNIDELANE CORDEIRO DOS SANTOS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Cabral Ferreira (REQUERIDO)

 

Vistos. Ante o retorno dos autos de Instância Superior, intimem-se as 

partes para que se manifestem sobre o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias. No silêncio, ao arquivo. Cumpra-se os expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Intimem-se. Às providências. 

Canarana/MT, 6 de abril de 2020 CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-85.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, etc. Nomeio como perito, independentemente de compromisso, a 

Dr.ª Paula Dutra de Souza, médica inscrita no CRM-MT sob o nº 10312, 

endereço PSF União ou Clínica da Família, nesta cidade, telefone n.º (66) 

99943-0921, para responder aos quesitos, devendo ser intimado desta 

nomeação. Intime-se o perito para designar data, hora e local da perícia 

médica, devendo as partes ser intimadas para a realização do exame. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da efetivação do exame médico. Fixo honorários periciais no valor 

máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal e, com base no parágrafo único do artigo 28 da mesma resolução, 

entendo que este valor deve ser majorado, haja vista a complexidade do 

exame e o local de sua realização, tendo em vista que o perito nomeado 

deverá se deslocar da Capital até esta Comarca para a realização da 

perícia médica. Sendo assim, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

devendo o pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, 

bem como ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao 

pagamento junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão. Após a juntada do laudo pericial, venham os autos conclusos 

para decisão. Canarana/MT, 7 de abril de 2020. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FILEMON CASTRO LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária visando a concessão de 

aposentadoria por invalidez ajuizada por FILEMON CASTRO LUZ em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, preencher os requisitos 

necessários à concessão de benefício previdenciário. Com a inicial vieram 

os documentos comprobatórios do alegado pela parte autora. Contestação 

apresentada em ID 30501014. Perícia Médica acostada em ID 28641072. 

Impugnação em ID 30858209. Vieram os autos. FUNDAMENTAÇÃO I – 

Requisitos para a concessão dos benefícios pretendidos. O benefício da 
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aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos, nos termos 

dos arts. 42 e 26, II, da Lei nº 8.213/91. a) qualidade de segurado; b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no art. 151 da Lei nº 8.213/91; c) incapacidade total e permanente do 

segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou 

de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência e; d) que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do auxílio-doença exige os 

seguintes requisitos, nos termos dos arts. 59 e 26, II, da Lei nº 8.213/91: 

a) qualidade de segurado; b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no art. 151 da Lei nº 8.213/91; c) 

incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado 

por mais de 15 dias; d) que não se trate de doença ou lesão preexistente 

à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Tratando-se de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa, 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir, 

com isenção, imparcialidade e equidistância das partes, a real condição do 

segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das 

partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a outra 

emitindo parecer contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. 

Assim sendo, determinou-se a realização de perícia médica para a 

produção da prova técnica, fundamental ao deslinde da controvérsia, 

objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos 

fatos a comprovar. II – Direito ao benefício pretendido. Estão presentes os 

requisitos para a concessão do benefício de auxílio doença e posterior 

conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez. A 

qualidade de segurado e o cumprimento da carência restaram 

comprovados, eis que juntada aos autos cópia da CTPS do autor, na qual 

consta sua profissão tal como caseiro em labor na zona rural, e demais 

documentos encartados à inicial. No tocante à incapacidade, consoante 

perícia médica realizada e protocolada no dia 30.01.2020, atestou-se que 

a parte autora é portador de sequelas de traumatismo crânio-encefálico 

(CID-T90.2). Epilepsia (CID 10- G43.0). Diminuição do Intelecto + Déficit de 

memória e atenção-(CID 10- F07.8). Portador de Baixa Acuidade Visual 

Bilateral( > a direita).- (CID 10 H54.1)- desde os cinco anos de idade, que 

piorou com a queda do cavalo (TCE) em 2003. Portador de Estrabismo 

Divergente-CID 10(H50.1). Cicatriz de Retinocoroidite Macular AO = 

Atrofia/Palidez de \ Papila, bilateral. ( CID1O-H31.0). O perito concluiu pela 

incapacidade total e permanente, bem como fixou como data de início da 

incapacidade, como sendo a partir de 27.11.2003. Ademais, infere-se que 

a doença que acomete a parte autora é uma doença grave, não sendo 

possível reabilitação em outra profissão. Desta forma, verifica-se que a 

parte autora faz jus concessão do benefício de invalidez. Por fim, não se 

trata de lesão ou doença preexistente. DISPOSITIVO Ante o exposto 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, para determinar a concessão do benefício 

previdenciário por invalidez, contando da data da citação. CONDENA-SE o 

réu ao pagamento das parcelas devidas, acrescido de correção monetária 

e juros moratórios, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos 

para os Cálculos da Justiça Federal. Declaro a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando não tem condições de exercer 

atividade laborativa. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei 

n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma 

dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, 

incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida. 

DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, 

ante o disposto no § 3° inciso I do art. 496 do CPC/2015. Oficie-se à 

Gerência Executiva do INSS – Equipe de Atendimento à Demanda Judicial, 

a qual deverá ser cientificada diretamente para implantação do benefício 

concedido. Expeça-se o Ofício requisitório à Justiça Federal, referente aos 

valores dos honorários da Perícia Médica realizada. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Às providências. 

Canarana-MT, 7 de abril de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000689-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIO GOLDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI OAB - MT0017464S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE OLIVEIRA FELTEN (REQUERIDO)

HERALDO GELSON FELTEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC). Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A sentença homologatória 

de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de 

seus patronos. Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Canarana/MT, 13 de 

abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-74.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BORGES DO VALE SANTOS FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Trata-se de ação de restabelecimento de benefício previdenciário 

ajuizada por CRISTIANE BORGES DO VALE SANTOS FARIAS, contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados 

nos autos, objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte Autora que vinha 

recebendo auxílio doença nos períodos de 06/06 a 23/07/2017 (Benefício 

nº 618.872.401-9) e de 13/11/2017 a 06/02/2018 (Benefício nº 

620.901.616-6), o qual fora cessado administrativamente. Contestação em 

ID 18859127. Impugnação em ID 19526927. Decisão deferindo o pedido de 

tutela antecipada em ID 22664881. Laudo Pericial juntado em ID 28865187. 

Vieram os autos. É o relatório. Decido. Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. Saliente-se que a 

autora realizou o requerimento administrativo do benefício, sendo passível 

a análise do mérito da demanda (Id. 13985804). O art. 42 da Lei n. 

8.213/1991 dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida ao 

segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que 

lhe garanta a subsistência. Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez 

dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame 

médico-pericial. Por outro lado, o art. 59 da Lei 8.213/91 dispõe que para a 

concessão do benefício de auxílio-doença deverá o autor ser segurado, 
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cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. No caso em tela, discute-se o 

restabelecimento do benefício, ante o indeferimento administrativo 

indicativo de falta de incapacidade da parte autora para o trabalho. Assim, 

devem ser analisados os requisitos legais auferidos na (i) condição de 

segurado (a), (ii) cumprimento de carência e (iii) incapacidade total e 

permanente para o trabalho. Nos termos do art. 25, inciso I, para 

concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez se faz 

necessária a comprovação de 12 (doze) contribuições mensais ao Regime 

Geral da Previdência. Ao considerar o benefício anteriormente concedido 

e as contribuições auferidas em CNIS (Id. 13985790), vislumbro 

demonstrada a qualidade de segurado, bem como, o período de carência 

exigida em lei. Pois bem. Passo à análise do terceiro requisito. Os 

documentos acostados na inicial, corroborados pela perícia técnica de Id. 

28865187, indicam que a requerente sofre de depressão bipolar (CID 

F06.2), o qual acarreta a incapacidade laborativa total e temporária para o 

trabalho. Ademais, foi consignado a requerente pode voltar a assumir 

suas atividades laborais após o eficaz tratamento. Não tendo sido 

demonstrada a incapacidade total e permanente, reputa-se que o pedido 

de aposentadoria por invalidez é descabido. No entanto, comprovada a 

incapacidade laborativa total e temporária da requerente, o pedido de 

restabelecimento do auxílio doença merece acolhimento. Desta feita, 

restam preenchidos os requisitos para concessão de auxílio-doença, ante 

a qualidade de segurada, a carência do benefício no anterior deferimento 

administrativo e a atual demonstração de incapacidade para o trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Nesse sentido, decidiu Tribunal Regional Federal de 3ª Região em ação 

semelhante: RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INCAPACIDADE 

PARCIAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DO INSS. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. [...] II. Para a 

concessão e aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a 

condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo quando 

dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III. 

Comprovada a incapacidade parcial e temporária que impede o trabalho 

habitual. Benefício mantido. IV. Termo inicial do benefício mantido, pois 

comprovado que a suspensão administrativa ocorreu de forma indevida. 

V. Apelação improvida. (TRF3 – AP 00194270720184039999 SP, Relator 

Des. Fed. Marisa Santos, Data de Julgamento 26.09.2018, Dje 10.10.2018) 

Sob a ótica da pretensão formulada pela autora atinente ao 

restabelecimento de auxílio-doença, reputa-se que razão lhe assiste, visto 

que a perícia judicial demonstrou a existência de incapacidade parcial e 

permanente a qual o requerente se dedica. Dispositivo. Ante o exposto, 

confirmo o deferimento da tutela antecipada e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para condenar o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS a restabelecer à autora o benefício 

de auxílio-doença pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 

cessação administrativa até a expectativa de recuperação definitiva, 

constando os seguintes dados: i. Nome do segurado: CRISTIANE BORGES 

DO VALE ii. Benefício concedido: auxílio doença, inclusive com o abono 

anual – 13º salário (proporcional). iii. Renda mensal atual: salário 

referência na inicial. iv. Data de início do benefício – DIB: cessação 

indevida de auxílio-doença. v. Data do início do pagamento: 30 dias da data 

da intimação da sentença. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC. 

CONDENO o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação até a data da sentença, 

conforme Súmula 111 do STJ. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana, 7 de abril de 2020 Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000847-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, SILVIA RODRIGUES DOS SANTOS ingressou com o presente 

pedido de ALVARÁ JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DE VALORES que 

constam em conta bancária, em nome de seu filho, Samuel Rodrigues dos 

Santos, já falecido, perante a Caixa Econômica Federal. Anotou que o 

falecido possui um saldo junto à Caixa Econômica Federal, e eventuais 

valores em outras contas bancárias. Requereu, ao final, a emissão de 

alvará judicial para autorizar a requerente a receber o saldo existente. 

Com a inicial vieram os documentos necessários para o deslinde do feito. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente defiro a parte autora 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita com fundamento nos 

artigos 98 e 99 do CPC. Conheço diretamente do pedido e passo a proferir 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, posto não haver necessidade de dilação probatória, eis 

que a matéria é exclusivamente de direito, no que sigo orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “presentes as condições 

que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). A medida pleiteada deve ser 

deferida. Conforme se verifica dos autos, pretende o requerente a 

obtenção de alvará judicial visando ao levantamento de valores 

depositados em titularidade do de cujus na Caixa Econômica Federal conta 

poupança de nº 01300002576-3, agência nº 2885, bem como valores 

referentes ao FGTS, conforme se verifica dos autos. A legitimidade e o 

interesse processual à pretensão decorrem de relação jurídica, nos 

termos do artigo 1.829, I do Código Civil, visto tratar-se descendente. Em 

atenção ao conjunto probatório carreado aos autos, cumpre destacar que 

houve o preenchimento pela requerente de todos os requisitos legais 

necessários artigo 1º, da Lei n. 6.858, de 24/08/80, que os valores não 

recebidos em vida pelo titular, serão pagos aos seus sucessores, na 

ordem prevista na vocação hereditária, mediante alvará judicial e 

independentemente de arrolamento ou inventário. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para que seja expedido em favor de SILVIA 

RODRIGUES DOS SANTOS o competente alvará judicial para o 

levantamento de valores depositados na Caixa Econômica Federal em 

titularidade Samuel Rodrigues dos Santos (RG n. 52.301.562-8 SSP/SP e 

CPF n. 896.455.531-72), acrescido das correções pertinentes, bem como 

após o levantamento do dinheiro, que a Caixa Econômica proceda ao 

encerramento DEFINITIVO da conta. Expedido o alvará, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Sem custas. Canarana, 7 de abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC). Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A sentença homologatória 

de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de 

seus patronos. Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 
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processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Canarana/MT, 13 de 

abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-21.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Custas conforme pactuado e, não havendo 

pactuação, serão dividas igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do 

CPC), observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 

Como a transação ocorreu antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §3º do CPC). Com fundamento nos art. 914 e 915 da 

CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

desnecessária a intimação das partes: Art. 914. A sentença homologatória 

de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a intimação das partes e de 

seus patronos. Art. 915. Proferida sentença homologatória de acordo, e 

não sendo o caso de se aguardar eventual cumprimento da transação, o 

processo deverá ser arquivado, com as anotações devidas. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Canarana/MT, 13 de 

abril de 2020. Conrado Machado Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000939-29.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WALTENIR MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível 

a oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material. 

Alega o embargante que há erro material na sentença de ID 29134331, 

uma vez que constou os valores errados referente ao RMI e RM. 

Analisando os autos verifica-se que razão assiste o Embargante. O valor 

da RMI – renda mensal inicial (R$ 1.336,26), calculado à época da 

concessão do benefício (20/04/2013), e o da RM – renda mensal na data 

do indeferimento administrativo (R$ 1.838,46) foram demonstrados pelos 

documentos de ID 22971590, 22972018 e 22972010, juntados com a 

inicial. No mesmo sentido, os documentos juntados pelo Embargado, com a 

contestação em ID 27600885. Desta forma, ACOLHO os embargos 

declaratórios para sanar erro material constante no dispositivo da 

sentença de ID 29134331 e fazer constar a seguinte redação: 1) o 

benefício concedido: restabelecimento da aposentadoria por invalidez; 2) a 

renda mensal atual – RM: R$ 1.920,82; 3) a data de início do 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez – DIB: 27/10/2018; 4) a 

renda mensal inicial – RMI: R$ 1.336,26 (calculada em 20/04/2013). No 

mais, permanecem inalterados os demais dispositivos da sentença 

embargada. Cumpra-se. Canarana, 07 de abril de 2020 Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000042-64.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EMBARGANTE)

VOLMIR LASTA (EMBARGANTE)

EDER LASTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível 

a oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material. O 

Embargante alega obscuridade na decisão que indeferiu os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita e determinou a emenda do valor da causa, 

sob argumento de que não houve fundamentação. Com razão o 

Embargante. Desta forma passo à fundamentação. Tangente ao 

requerimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, como se 

sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a concessão da 

gratuidade de justiça. Contudo, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. O Código de Processo 

Civil, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o pedido, 

deve-se facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo, e, da análise dos autos, verifico que a 

hipossuficiência da parte autora não restou comprovada pelos 

documentos elencados aos autos. Assim, entendo que os documentos 

juntados não são provas cabais para demonstrar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas processuais, haja vista a contraposição 

do argumento de hipossuficiência com o objeto da demanda. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Acerca da adequação do valor da 

causa, a própria parte autora, em sua peça inicial, afirmou que sua dívida 

originária consiste no valor de R$ 218.620,00 (duzentos e dezoito mil e 

seiscentos e vinte reais). Ou seja, o valor da causa deve estar em 

consonância com o proveito econômico pretendido, correspondente à 

totalidade da dívida, qual seja, o equivalente a 20.000 sacas de milho de 

60kg cada. Assim, determino ao autor a EMENDA DA INICIAL para o ajuste 

do valor da causa do bem da vida discutido, qual seja, R$ 218.620,00 

(duzentos e dezoito mil, seiscentos e vinte reais), bem como o pagamento 

das custas e taxas judiciárias sobre tal valor, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Sem prejuízo, acolho os 

embargos declaratórios para sanar as obscuridades alegadas, conforme 

fundamentado acima. CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Canarana/MT, 7 de abril de 2020. Conrado Machado 

Simão Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000072-02.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA SUELO (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO 

BRADESCO S.A em face da sentença de ID 30626303. A parte 

embargante alega haver contradição no julgado, aduzindo que a sentença 

não suspendeu o processo até o cumprimento integral do acordo. Por fim, 

requer os presentes embargos sejam conhecidos e providos para 

determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral do 

Acordo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme previsto no 

art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a oposição de embargos de 

declaração quando na decisão houver contradição, obscuridade ou 

omissão ou para correção de erro material. Da leitura da decisão 
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embargada não se observa a existência de omissão, contradição ou 

obscuridade. Com efeito, ressalto que no acordo entabulado entre as 

partes o autor pediu a suspensão do processo por um período de 06 

(seis) meses, todavia ante a impossibilidade de suspensão por esse 

prazo, em consonância com o artigo 313 do CPC, o acordo foi homologado 

sem a determinação da suspensão. Ademais, havendo o descumprimento 

do Acordo homologado, é plenamente possível que o autor inicie o 

Cumprimento de Sentença. Saliente-se que os embargos declaratórios não 

se prestam a veicular insatisfações quanto ao conteúdo da sentença 

embargada. Não são via processual para reexame do decidido ou dos 

elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade direcionada e 

limitam-se a corrigir defeitos inerentes à sentença embargada. Visando 

aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição ou omissão porventura 

existentes. Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob 

a forma desses pretensos vícios. Sem prejuízo, com fundamento no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração 

ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença. 

INTIME-SE. P.R.I. Transitada em julgado sem interposição de recursos, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Canarana, 13 de abril de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000717-61.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DARGAS MATIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA MARA FELIPE DE ALMEIDA OAB - SP382402 (ADVOGADO(A))

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000717-61.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARLI DARGAS MATIELLI REQUERIDO: NIPPONFLEX 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., BANCO BRADESCO SA 

Vistos e etc... Digam as partes no prazo de 15 dias, se tem interesse na 

produção de outra prova, caso requeiram tal providência que justifiquem a 

necessidade de tal medida, ressalto que pedidos protelatórios serão 

rejeitados (Art. 370 Parágrafo único NCPC). Ressalto, em especial, a 

necessidade das partes comprovarem se a nacional “NORBERT” 

trabalhava ou não para o requerido BANCO BRADESCO S/A. Às 

providências. Canarana, 27 de março de 2020. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000717-61.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DARGAS MATIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA MARA FELIPE DE ALMEIDA OAB - SP382402 (ADVOGADO(A))

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em anexo

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALUMINI- ICSK-FJEPC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELE ELIZA GOULART OAB - SP278687 (ADVOGADO(A))

ALAN MEDEIROS PIERRI OAB - SP221537 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000328-13.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): CARLOS ALBERTO BENSI REU: CONSORCIO ALUMINI- 

ICSK-FJEPC Vistos e etc... Considerando a entrada em vigor da lei n° 

11.077/20, a qual estabelece nova tabela de custas para o Poder 

Judiciário, determino a intimação do requerente para que efetue o 

pagamento da custa pertinente ao pedido de BACENJUD, sob pena de 

indeferimento do pedido. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e 

conclusos. Canarana, 14 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000038-27.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000038-27.2020.8.11.0029. 

EMBARGANTE: FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI EMBARGADO: FABRICIO 

GONCALVES DA SILVEIRA Vistos e etc... Ciente da interposição de 

agravo de instrumento contra decisão desse juízo que inferiu os 

benefícios da justiça gratuita. No mais, mantenho a decisão anterior pelos 

seus próprios fundamentos. Por fim, cumpra-se a decisão anterior. 

Canarana, 14 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000038-27.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000038-27.2020.8.11.0029. 

EMBARGANTE: FABIO YUKIYOSHI TAKAMORI EMBARGADO: FABRICIO 

GONCALVES DA SILVEIRA Vistos e etc... Ciente da interposição de 

agravo de instrumento contra decisão desse juízo que inferiu os 

benefícios da justiça gratuita. No mais, mantenho a decisão anterior pelos 

seus próprios fundamentos. Por fim, cumpra-se a decisão anterior. 

Canarana, 14 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001346-35.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SOUSA TONIAZZO (EXECUTADO)
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WILMAR LUIZ TONIAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1001346-35.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CLEBER SOUSA 

TONIAZZO, WILMAR LUIZ TONIAZZO Vistos e etc... Considerando a 

inércia do executado, DEFIRO o pedido de ID. 31111602. Expeça-se o 

necessário, após ao credor para dar andamento no feito. Canarana, 14 de 

abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001243-28.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO (REU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001243-28.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): CELIO MARIO DOS SANTOS SILVA REU: EDSON NOLASCO 

GUIMARAES FILHO Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos pelo REQUERENTE, aludindo omissão na decisão inicial. Postula 

pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

pedido aventado merece prosperar, pois que houveram as citadas 

omissões. Nesses termos, considerando que o requerido é falecido, 

sendo esse representado pelo inventariante, antevejo a impossibilidade 

administrativa da transferência amigável do veículo, logo, a medida que se 

impõe é a determinação de expedição de ofício para que o DETRAN 

promova a transferência do veículo objeto da inicial. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para: (i) 

determinar a expedição de ofício para que o DETRAN promova a 

transferência do veículo objeto da inicial, nos termos do acordo. No 

entanto, desde logo deixo ressalvado que todos os custos da 

transferência serão de obrigação do requerente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Canarana, 14 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000415-66.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: PAULO LUIZ 

MARAFON - ME, PAULO LUIZ MARAFON Vistos etc., Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória. Assim, diante do termo de acordo 

apresentado, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III “b”, do 

Código de Processo Civil. Honorários conforme acordado, custas, caso 

pendentes, pelo requerido. Expeça-se o necessário. Após, arquive-se. 

Canarana, 14 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000186-09.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CANAGRO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DE JESUS FRANCISCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000186-09.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: CANAGRO PECAS AGRICOLAS 

LTDA - ME EXECUTADO: ORIVALDO DE JESUS FRANCISCO Vistos. A 

parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do crédito. O artigo 

835 do Código de Processo Civil indica o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantia da execução. O artigo 854, do Código 

de Processo Civil, torna perfeitamente viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias dos 

devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno direcionado 

à composição da dívida, bem como inexistência de bens para garantia da 

execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, PROCEDA-SE a decisão pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos. Realizado o bloqueio do 

numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e depósito, e intime-se o 

executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal. Em sendo 

infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 31 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-69.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA FREITAS COIMBRA OAB - MT26354/O (ADVOGADO(A))

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO(A))

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000139-69.2017.8.11.0029. AUTOR(A): CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS 

OLIVEIRA REU: CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA Vistos, 

etc. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar 

dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os 
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autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito CANARANA, 13 de abril 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-30.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ESTEVAO WERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA MOTA PAES MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Advogado do 

Polo Passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o instrumento de 

mandato nos presentes autos para a devida regularização. Canarana-MT, 

14 de abril de 2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-64.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SANTOS DA SILVA 46069755120 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001357-64.2019.8.11.0029. REQUERENTE: CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: EDILSON SANTOS DA SILVA 

46069755120 Visto, etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. Fundamento e Decido. Dispõe o Código de Processo 

Civil, em seu artigo 355, inciso I e II, que: “O juiz julgará antecipadamente o 

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

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349.” (República Federativa do Brasil, Código de Processo 

Civil Brasileiro, Lei n.º 13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, 

nas situações em que a parte reclamada deixa de apresentar 

contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou, ainda, por força de sua 

ausência à sessão de conciliação ou audiência de instrução, nos termos 

em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/1995, pelo que passamos a 

transcrever: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” (República Federativa do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei 

n.º 9.099/1995). No caso em testilha, denota-se que a parte reclamada 

EDILSON SANTOS DA SILVA não apresentou contestação quedando-se 

inerte, conforme ID 29638654. Em virtude disso, DECRETO a revelia da 

parte reclamada EDILSON SANTOS DA SILVA, nos termos do artigo 344 

do CPC, e passo ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, 

inciso II do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO movida por CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME em face de EDILSON SANTOS DA SILVA, 

advindos de venda de mercadorias. Aduz a parte reclamante em sua 

exordial que essa é credora da parte reclamada da quantia de R$6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais) referentes à venda de mercadorias, 

representada por cheque. A parte reclamada mesmo devidamente citada 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação, quedou-se inertes, tornando os fatos apresentados pela 

parte reclamante como incontroversos. Compulsando os autos, verifico 

que ficou claramente demonstrado através das provas documentais 

coligidas nos autos, que se trata de cobrança no valor total de R$6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais). Cabia à reclamada demonstrar o pagamento 

da dívida mencionada na inicial, não o fazendo, presume-se verdadeira a 

alegação de que o débito permanece inadimplido. Todavia, ressalta-se que 

o valor do débito deverá ser atualizado conforme o dispositivo abaixo, sem 

a inclusão dos honorários de sucumbência, uma vez que verifico que o 

valor da causa não supera 20 (vinte) salários mínimos, de modo que a 

contratação de advogado é mera faculdade, não havendo direito a tal 

verba. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INCOMPATÍVEL. 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS A CARGO DA PARTE QUE CONTRATOU O 

SERVIÇO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. 1. Acórdão elaborado de 

conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, 

inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. (...) 4. Com 

relação aos danos materiais, em razão de contratação de advogado, 

entendo não assistir razão aos recorrentes, isto porque as despesas com 

honorários de advogado não geram danos materiais, pois não há como 

obrigar a parte contrária ao pagamento de obrigação por ela não 

contratada e, de outro lado, o acesso aos Juizados Especiais não 

depende de advogado no primeiro grau de jurisdição. Aliás, este é o 

entendimento jurisprudencial, haja vista os seguintes julgados, "verbis": "1. 

Incabível o pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios 

contratados pelo autor. No Juizado Especial, a contratação de advogado é 

faculdade das partes. Tendo o autor optado pela contratação do 

causídico, não tem o réu o dever legal de indenizar essa despesa. 2. Os 

honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no 

segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". 

(Acórdão n.325468, 20070710352220ACJ, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 23/09/2008, Publicado no DJE: 16/10/2008. Pág.: 142). "5. As 

despesas com honorários de advogado não geram direito de indenização 

por dano material, pois a contratação desse serviço é ato que não vincula 

a parte contrária. Precedente julgado no TJDFT: "Os honorários 

advocatícios contratuais, porque decorrentes de avença estritamente 

particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, já que esta 

não participou do ajuste." (APC 2007.09.1.003994-4, Rel. Desembargadora 

Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível). (Acórdão n.612385, 

20110111551323ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

21/08/2012, Publicado no DJE: 23/08/2012. Pág.: 235). (...) (Acórdão 

n.812716, 20130710361666ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data 

de Julgamento: 19/08/2014, Publicado no DJE: 21/08/2014. Pág.: 251) 

Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, a cobrança de honorários, 

ainda que prevista em contrato, viola, de forma indireta, o disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Assim, indevida a cobrança de honorários 

advocatícios. Diante de todo o exposto pela parte reclamante e do silêncio 

da reclamada sobre os documentos acostados, verifico que o pleito da 

parte reclamante merece parcial guarida do poder judiciário. Isto posto, 

com escoro no art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, e via de 

consequência, CONDENO a requerida a pagar à parte reclamante a dívida 

na quantia de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação (23/01/2020). A PARTE RECLAMANTE DEVERÁ 

TRAZER AOS AUTOS CÁLCULO DE ACORDO COM O COMANDO DA 

SENTENÇA. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO daCONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da partecredora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001186-10.2019.8.11.0029. REQUERENTE: CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: RUTE VIEIRA DOS SANTOS Visto, 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 

355, inciso I e II, que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

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

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 

(República Federativa do Brasil, Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 

13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que 

a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 

do CPC, ou, ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/1995, pelo que passamos a transcrever: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” (República Federativa 

do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei n.º 9.099/1995). No caso em 

testilha, denota-se que a parte reclamada RUTE VIEIRA DOS SANTOS foi 

devidamente citada no ID 28293102 e não compareceu a audiência de 

conciliação ID 29903997, bem como, não apresentou contestação 

quedando-se inerte. Em virtude disso, DECRETO a revelia da parte 

reclamada RUTE VIEIRA DOS SANTOS, nos termos do artigo 344 do CPC, 

e passo ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso II 

do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida 

por CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em face de 

RUTE VIEIRA DOS SANTOS, advindos de venda de mercadorias. Aduz a 

parte reclamante em sua exordial que essa é credora da parte reclamada 

da quantia de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) referentes à venda 

de mercadorias, representadas por notas fiscais. A parte reclamada 

mesmo devidamente citada não compareceu à audiência de conciliação e 

não apresentou contestação, quedou-se inertes, tornando os fatos 

apresentados pela parte reclamante como incontroversos. Compulsando 

os autos, verifico que ficou claramente demonstrado através das provas 

documentais coligidas nos autos, que se trata de cobrança no valor total 

de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Cabia à reclamada demonstrar 

o pagamento da dívida mencionada na inicial, não o fazendo, presume-se 

verdadeira a alegação de que o débito permanece inadimplido. Diante de 

todo o exposto pela parte reclamante e do silêncio da reclamada sobre os 

documentos acostados, verifico que o pleito da parte reclamante merece 

parcial guarida do poder judiciário. Isto posto, com escoro no art. 487, 

inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, e via de consequência, CONDENO a 

requerida a pagar à parte reclamante a dívida na quantia de R$2.200,00 

(dois mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação 

(22/01/2020). A PARTE RECLAMANTE DEVERÁ TRAZER AOS AUTOS 

CÁLCULO DE ACORDO COM O COMANDO DA SENTENÇA. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da partecredora, fica já autorizado, desde 

qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes 

para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-03.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BENETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001180-03.2019.8.11.0029. REQUERENTE: CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: TIAGO BENETTI Visto, etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 

355, inciso I e II, que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

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

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 

(República Federativa do Brasil, Código de Processo Civil Brasileiro, Lei n.º 

13.105/2015). A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que 

a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 

do CPC, ou, ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/1995, pelo que passamos a transcrever: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” (República Federativa 

do Brasil, Lei dos Juizados Especiais, Lei n.º 9.099/1995). No caso em 

testilha, denota-se que a parte reclamada TIAGO BENETTI foi devidamente 

citada no ID 29024988 e não compareceu a audiência de conciliação ID 

30209002, bem como, não apresentou contestação quedando-se inerte. 

Em virtude disso, DECRETO a revelia da parte reclamada TIAGO BENETTI, 

nos termos do artigo 344 do CPC, e passo ao julgamento antecipado da 

lide nos moldes do art. 355, inciso II do Código de Processo Civil. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA movida por CELEIRO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME em face de TIAGO BENETTI, advindos de venda 

de mercadorias. Aduz a parte reclamante em sua exordial que essa é 

credora da parte reclamada da quantia de R$875,14 (oitocentos e setenta 

e cinco reais e quatorze centavos) referentes à venda de mercadorias, 

representadas por notas fiscais. A parte reclamada mesmo devidamente 

citada não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação, quedou-se inertes, tornando os fatos apresentados pela 

parte reclamante como incontroversos. Compulsando os autos, verifico 

que ficou claramente demonstrado através das provas documentais 

coligidas nos autos, que se trata de cobrança no valor total de R$875,14 

(oitocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos). Cabia à 

reclamada demonstrar o pagamento da dívida mencionada na inicial, não o 

fazendo, presume-se verdadeira a alegação de que o débito permanece 

inadimplido. Todavia, ressalta-se que o valor do débito deverá ser 

atualizado conforme o dispositivo abaixo, sem a inclusão dos honorários 

de sucumbência, uma vez que verifico que o valor da causa não supera 

20 (vinte) salários mínimos, de modo que a contratação de advogado é 

mera faculdade, não havendo direito a tal verba. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS A 

CARGO DA PARTE QUE CONTRATOU O SERVIÇO. DANOS MORAIS. 

INEXISTENTES. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no 

art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (...) 4. Com relação aos danos materiais, 

em razão de contratação de advogado, entendo não assistir razão aos 

recorrentes, isto porque as despesas com honorários de advogado não 

geram danos materiais, pois não há como obrigar a parte contrária ao 

pagamento de obrigação por ela não contratada e, de outro lado, o acesso 

aos Juizados Especiais não depende de advogado no primeiro grau de 

jurisdição. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista os 

seguintes julgados, "verbis": "1. Incabível o pedido de ressarcimento dos 

honorários advocatícios contratados pelo autor. No Juizado Especial, a 

contratação de advogado é faculdade das partes. Tendo o autor optado 

pela contratação do causídico, não tem o réu o dever legal de indenizar 

essa despesa. 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado 
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Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência 

do recorrente". (Acórdão n.325468, 20070710352220ACJ, Relator: 

FÁTIMA RAFAEL, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/09/2008, Publicado no DJE: 

16/10/2008. Pág.: 142). "5. As despesas com honorários de advogado não 

geram direito de indenização por dano material, pois a contratação desse 

serviço é ato que não vincula a parte contrária. Precedente julgado no 

TJDFT: "Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de 

avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte 

sucumbente, já que esta não participou do ajuste." (APC 

2007.09.1.003994-4, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2ª Turma 

Cível). (Acórdão n.612385, 20110111551323ACJ, Relator: FÁBIO 

EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 21/08/2012, Publicado no DJE: 

23/08/2012. Pág.: 235). (...) (Acórdão n.812716, 20130710361666ACJ, 

Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/08/2014, 

Publicado no DJE: 21/08/2014. Pág.: 251) Ademais, no sistema dos 

Juizados Especiais, a cobrança de honorários, ainda que prevista em 

contrato, viola, de forma indireta, o disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Assim, indevida a cobrança de honorários advocatícios. Diante 

de todo o exposto pela parte reclamante e do silêncio da reclamada sobre 

os documentos acostados, verifico que o pleito da parte reclamante 

merece parcial guarida do poder judiciário. Isto posto, com escoro no art. 

487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, e via de consequência, CONDENO a 

requerida a pagar à parte reclamante a dívida na quantia de R$875,14 

(oitocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da citação (06/02/2020). A PARTE RECLAMANTE DEVERÁ 

TRAZER AOS AUTOS CÁLCULO DE ACORDO COM O COMANDO DA 

SENTENÇA. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO daCONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HERCULANO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000328-76.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: BRUNO HERCULANO ARAUJO 

EXECUTADO: ITAU SEGUROS S/A Vistos. Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Tendo em 

vista o cumprimento integral da obrigação, conforme comprovado nos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 8 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIA LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000140-83.2019.8.11.0029. REQUERENTE: MARIA CLEIA LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. DEFIRO o pedido formulado no id. 

24104459, quanto a desistência da ação e isenção de custas. 

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos. Após, nada sendo requerido ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 7 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS ALAIN DA COSTA (EXEQUENTE)

MARIA AMELIA DEDONE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLIVEIRA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001301-31.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: MARIA AMELIA DEDONE 

COSTA, FRANCIS ALAIN DA COSTA EXECUTADO: SEBASTIAO OLIVEIRA 

DE ANDRADE Vistos. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista o cumprimento integral 

da obrigação, conforme comprovado nos autos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ para 

levantamento dos valores vinculados nos autos, consoante dados 

apresentados no id. 30976993. Sem custas. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 6 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000542-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

V. MELCHIORS E CIA. LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000542-04.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: V. MELCHIORS E CIA. LTDA 

EXECUTADO: ELIEL LOPES DE SOUZA Vistos. DEFIRO a busca pelo 

sistema RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome do executado e, em caso de positivo, DETERMINO o 

bloqueio imediato, registrando-se a penhora do (s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida objeto da presente execução. PROCEDA A 

SECRETARIA O DETERMINADO. Caso a consulta seja infrutífera, intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos, determino, desde já, o arquivamento dos autos até 

ulteriores deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito CANARANA, 31 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000531-72.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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V. MELCHIORS E CIA. LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CHELLING DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000531-72.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: V. MELCHIORS E CIA. LTDA 

EXECUTADO: MARCOS CHELLING DA SILVA Vistos. DEFIRO a busca pelo 

sistema RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome do executado e, em caso de positivo, DETERMINO o 

bloqueio imediato, registrando-se a penhora do (s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida objeto da presente execução. Caso a consulta seja 

infrutífera, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos, determino, desde já, o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 31 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-89.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000170-89.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: JOSUE DA 

SILVA FARIAS Vistos. Cumpra-se a decisão de ID 28072647, 

OBSERVANDO-SE a parte exequente e a parte exequida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 6 de abril de 

2020.

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001540-50.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMI MENDES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000497-44.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000497-44.2020.8.11.0024. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO Vistos, etc. I. 

Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não terem sido 

recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há pedido de 

justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio do 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

nos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial, em razão do cancelamento da distribuição 

(art. 290 do Código de Processo Civil). Advirto ao autor a necessidade de 

vinculação da referida guia aos presentes autos, conforme determina o 

art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ. II. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a 

constituição em mora do devedor, uma vez que não há nos autos qualquer 

documento que evidencie a notificação pessoalmente acerca do débito 

exequendo no endereço indicado no contrato, uma vez que o AR 

apresentado nos autos foi devolvido, conforme se vê à fl. 42. Neste 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - 

PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. ‘É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não 

provido.’ (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 

09/05/2016). Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de 

emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que 

extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 

485, I, do Código de Processo Civil.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Ap 66657/2017, Relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, DJe 25.9.2017) Desta feita, sem prejuízo do disposto no item I, 

deverá a parte autora, no prazo acima assinalado, emendar a inicial, 

acostando aos autos documento hábil a demonstrar a notificação 

extrajudicial do devedor quanto ao débito exequendo, sob pena de 

indeferimento da inicial. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002132-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEONCO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonia Linda da Silva (DE CUJUS)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão retro, devendo a inventariante assinar o termo de 

compromisso e apresentar as primeiras declarações, sob pena de 

remoção do encargo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-82.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 
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(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA (EXECUTADO)

MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE REZENDE (EXECUTADO)

AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 1000488-82.2020.8.11.0024. 

EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA EXECUTADO: NIVALDO 

FERNANDES SIQUEIRA, MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE 

REZENDE, AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA Intimada para apresentar 

caução idônea, a parte exequente se manifestou no ID n. 31233613 

oferecendo como caução imóvel de sua propriedade avaliado no valor de 

R$ 8.860.000,00 (oito milhões, oitocentos e sessenta mil reais). O valor da 

causa é de R$ 2.970.484,14 (dois milhões, novecentos e setenta mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos). A caução 

apresentada é idônea e suficiente para garantir a execução. 1 – Portanto, 

este juízo DEFERE a caução apresentada. 2 – CUMPRAM-SE os demais 

termos da decisão inicial. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de abril de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74703 Nr: 2267-65.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21.554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, Juliana 

Andrade Marcelo Antunes - OAB:18.760, Marielle Da Silva 

Fernandes - OAB:19.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ 

impulsiono o feito á publicção de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE para tomar 

ciência da sentença de ref. 99.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimenot 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito a publicaçao de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar as partes, na pessoa de seus advogados para tomarem ciência da 

sentença de ref. 161

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002045-41.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ARRUDA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-82.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA (EXECUTADO)

MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE REZENDE (EXECUTADO)

AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000488-82.2020.8.11.0024. 

EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA EXECUTADO: NIVALDO 

FERNANDES SIQUEIRA, MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE 

REZENDE, AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA Trata-se de ação de 

execução para entrega de coisa incerta c/c tutela provisória de urgência 

de natureza cautelar ajuizada por PANTANAL AGRÍCOLA LTDA em face 

de NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA, MARIA AUGUSTA OLIVEIRA 

NANTES e AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA, ambos qualificados na 

inicial. Narra a exequente que é credora dos executados, figurando o 

primeiro executado como emitente e fiel depositário em ambas as Cédulas 

de Produtor Rural objetos da presente execução, a segunda executada 

como avalista em ambas as CPR, sendo, portanto, solidariamente 

responsável na forma da lei. Já o terceiro executado, figura como avalista 

da CPR AGRP-ITIQ nº 026/2020, sendo responsável no limite do seu aval. 

Sustenta a parte exequente que o primeiro executado, para garantir o 

financiamento da lavoura e o pagamento dos insumos e produtos agrícolas 

adquiridos junto à exequente, emitiu as Cédulas de Produto Rural 

AGRP-ITIQ nº 031/2020 e AGRP-ITIQ nº 026/2020. Que a CPR n. 026 

garantia a entrega de 33.000 (trinta e três mil) sacas de soja de 60 kg 

cada, ou o equivalente a 1.980.000 (um milhão e novecentos e oitenta mil) 

kg de soja, com penhor de primeiro grau e preferência e exclusividade dos 

primeiros grãos colhidos na Fazenda Laranjal, matriculada sob o nº 1.351 

no C.R.I de Chapada dos Guimarães/MT, de propriedade de Laranjal 

Agropastoril LTDA, com vencimento em 01 de fevereiro de 2020. E ainda, 

que a CPR n. 031 garantia a entrega de 16.465 (dezesseis mil, 

quatrocentas e sessenta e cinco) sacas de soja de 60 kg cada, ou o 

equivalente a 987.900 kg de soja, com penhor de primeiro grau e 

preferência e exclusividade dos primeiros grãos colhidos na Fazenda 

Laranjal. Aduz que o período previsto para a entrega da soja em nome da 

exequente seria entre 01 a 31 de janeiro de 2020. No entanto, passado tal 

período, apenas a quantidade de 11.381,87 sacas foi retida pelo Armazém 

Cofco, que cumpre penhor de primeiro grau. Porém, sustenta que o 

restante da quantidade de soja contida nos títulos não foi entregue à 

exequente. Assim, vencida a dívida e não cumprida obrigação assumida, 

afirma que os executados restaram constituídos em mora. Requer a tutela 

provisória de urgência consistente no sequestro de 2.284.987,80 (dois 

milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete 

vírgula oitenta) quilogramas de soja, ou o equivalente a 38.084 (trinta e oito 

mil e oitenta e quatro) sacas de soja de 60kg dos grãos colhidos na 

Fazenda Laranjal em nome dos executados que se encontram 

armazenados nos armazéns mencionados na inicial. Esclarece que em 

diligências, identificou que os executados praticamente concluíram a 

colheita da safra sem entregar à exequente os grãos devidos, o que 

evidencia, segundo a exequente, a certeza de exaurimento da garantia 

pela fácil circulação e comercialização dos grãos. À inicial, junta diversos 

documentos. Em petição de ID n. 31114504 junta novos documentos e 

reitera o pedido de tutela de urgência. Em decisão de ID n. 31122098 o 

magistrado da 1ª Primeira Vara se declarou suspeito e determinou a 

remessa do processo a este juiz substituto. A Secretaria da 1ª Vara 
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redistribuiu processo para a 2ª Vara. Diante disso, este juízo proferiu 

despacho determinando o cancelamento da redistribuição (ID n. 

31133631). Considerando nos dias 09 e 10/04 eram feriados e este 

magistrado não poderia analisar o pedido de urgência, a parte exequente 

protocolou pedido ao magistrado plantonista requerendo a apreciação do 

pedido de tutela. O pedido não foi conhecido pelo plantonista (ID n. 

31167231). É o breve relato dos fatos. Fundamenta-se e Decide-se. O art. 

799, inciso VIII do CPC/15, arrola, dentre outros ônus do exequente, o de 

pleitear, se for o caso, medidas urgentes, desde que preenchidos os 

pressupostos autorizadores previstos no artigo 300, do NCPC, quais 

sejam, probabilidade do direito e receio de dano. Sobre o tema, a doutrina 

esclarece que “pode o exequente postular tutela cautelar ou satisfativa 

urgente dentro do processo de execução. Poderá fazê-la desde logo na 

petição inicial ou a qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem 

de alegar e provar a verossimilhança de suas alegações e a urgência na 

concessão da tutela jurisdicional” – (Luiz Guilherme Marinoni e outros, 

Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 3ª Edição, 2017, p. 890). 

O Código de Processo Civil prevê os pleitos de tutela provisória, que 

compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, todos do CPC. Por sua vez, 

a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Feitas 

essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento 

liminar de tutela de urgência de natureza cautelar. O art. 300 do Código de 

Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do 

direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Com efeito, considerando os elementos de 

cognição existentes nos presentes autos, constata-se que se faz 

presente, “prima facie”, a probabilidade do direito invocado. Isso porque 

impõe-se reconhecer o débito existente entre as partes, bem como a 

entrega doe grande quantidade de grãos colhidos da Fazenda Laranjal 

para terceiros, cuja autorização foi formalizada em 10/03/2020, ou seja, 

após a emissão das CPR objetos da presente execução e suas 

averbações nas matrículas dos imóveis em nome do executado. Pelos 

documentos encartados, verifica-se que os documentos em questão (ID n. 

31114507 e seguintes), autorizaram a transferência de 1.951.318 

quilogramas de soja em grãos a granel ou 32.521 sacas de soja, 

correspondente à grande parte garantida mediante as CPR que ensejaram 

a presente execução. Verifica-se ainda que as sacas de soja devidas 

pelos executados à exequente foram garantidas com penhor de primeiro 

grau e sem concorrência de terceiros, nos termos da Lei n. 9.020/94, com 

o competente registro em cartório. A compra e venda de soja, garantida 

por cédula de produto rural, com penhor agrícola devidamente registrado, 

garante o direito de preferência dos grãos, oponível a terceiros, em 

conformidade com o artigo 12, § 1º, da Lei nº 8.929/1994. A garantia em 

penhor referente à CPR n. 26, emitida em 09/09/2019 (ID n. 31100249) foi 

registrada na matrícula do imóvel n. 9575 em 23/09/2019. A garantia em 

penhor referente à CPR n. 31, emitida em 20/12/2019 (ID n. 31100248) foi 

registrada na matrícula do imóvel n. 9671 em 27/12/2019. Ainda em análise 

perfunctória, verifica-se que a parte exequente logrou êxito em 

demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que, não seja deferida a medida cautelar, os grãos em questão podem 

se esvair, impedido o cumprimento e a satisfação da CPR outrora 

avençada. Na espécie, após a averbação do penhor cedular de primeiro 

grau na matrícula dos imóveis, respectivamente em 23/09 e 27/12/2019, a 

empresa PANTANAL AGRÍCOLA LTDA passou a ter direito de sequela 

sobre os grãos de soja da safra 2019/2020, produzida na Fazenda 

Laranjal, Nova Brasilândia/MT, podendo reclamá-los em face de terceiro 

que se encontre em seu poder. Demonstradas as situações específicas, 

no caso concreto, providos elementos capazes de evidenciar os 

requisitos autorizadores a embasar o pleito, impõe-se a procedência do 

pedido manejado na medida de tutela cautelar de sequestro, 

justificando-se a pronta constrição de bens do devedor. Nesse sentido: 

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE 

COISA INCERTA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENTREGA DE SOJA - 

LIMINAR DE ARRESTO - DEFERIDA - CAUÇÃO OFERTADA - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovado ser legítima credora da obrigação que se encontra vencida 

há mais de ano, sem que houvesse o adimplemento, bem como que o 

produto objeto de entrega é de fácil comercialização, possível, portanto, a 

alienação a terceiros, presentes os requisitos para a concessão da liminar 

de arresto.” (TJMT, AI 47435/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, 

publicado no DJE 06/06/2016). Por fim, observa-se que inexiste perigo de 

irreversibilidade do provimento, cuidando-se de pedido de sequestro, 

repasse e guarda dos grãos ao exequente, credor cedular, no curso da 

lide, o que poderá perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença 

de mérito, até mesmo porque eventual lesão que a parte executada possa 

vir a sofrer é tão somente de ordem patrimonial, podendo ser satisfeita por 

meio de caução idônea a ser prestada. Em relação à caução, a parte 

exequente pugna, em primeiro lugar pela sua dispensa, sob o argumento 

de que foi provado nos autos o direito líquido, certo e exigível, assim como 

o perigo de dano irreparável e o perigo na demora do provimento 

jurisdicional. De forma sucessiva, oferece em caução “os grãos que serão 

objeto da liminar a ser concedida”. Com efeito, acerca da dispensa de 

caução, o §1º do artigo 300 do CPC aduz que: Para a concessão da tutela 

de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. No presente caso não há que se 

falar em hipossuficiência da parte exequente. Já a caução oferecida pela 

exequente não é idônea, uma vez que as sacas de sojas em questão são 

justamente os bens que a parte exequente busca sua constrição com 

receio de que se esvaia por ato dos executados, sendo, portanto, 

vulnerável, além da perecibilidade do produto. Não se pode olvidar que a 

caução serve como garantia de eventuais prejuízos causados. Nesse 

caso, os grãos objetos da execução – que não se encontram em poder da 

exequente - não podem ser dados em garantia pela exequente, já que a 

medida requerida possui como objeto justamente a tentativa de sequestro 

desses grãos. 1 - Diante de todo o exposto, este juízo INDEFERE o pedido 

de dispensa de caução, bem como DECLARA a inidoneidade da caução 

oferecida como garantia do juízo. 2 - Ainda, forte nos fundamentos acima 

mencionados e, com amparo no art. 799, inciso VIII, c/c art. 300, ambos do 

CPC/2015, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência e determina-se o 

sequestro de 2.284.987,80 (dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, 

novecentos e oitenta e sete vírgula oitenta) quilogramas de soja, ou o 

equivalente a 38.084 (trinta e oito mil e oitenta e quatro) sacas de soja de 

60kg dos grãos colhidos na Fazenda Laranjal situada em Nova 

Brasilândia/MT, e registrada sob a matrícula nº 1.351 em posse dos 

executados e dos terceiros, sendo colhidos nas Fazenda Laranjal, 

arrendada por Charles Wurzius e nos demais armazenamentos 

mencionados na inicial, devendo recair sobre os bens móveis indicados e 

ficando a parte autora como depositária dos mesmos, podendo serem 

entregues às custas da exequente, nos armazéns por si indicados, no 

momento da efetivação do sequestro. Cabe salientar que os grãos 

deverão, impreterivelmente, serem sequestrados na i) Fazenda Laranjal 

situada em Nova Brasilândia/MT, e registrada sob a matrícula nº 1.351, ii) 

no Armazém Fazenda Fartura, localizado na MT 140, km 145 à direita mais 

10 km, iii) no Armazém Fazenda Barranco Vermelho, localizado na MT 140, 

km 160 à direita, mais 6 km, iv) Armazém da COFCO – Rod. Kd BR 070 km 

385+900 metros, CEP 78.840-000, Campo Verde – MT. 3 - O cumprimento 

da medida acima deferida está condicionado à apresentação de caução, 

nos termos do artigo 300, §1º do CPC. Logicamente, antes de se expedir o 

competente mandado, deverão ser aferidas, pelo juízo, a idoneidade e a 

suficiência da caução. Deverá, o Sr. Oficial de Justiça, avaliar os bens 

sequestrados. Deverá o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para as 

prerrogativas indicadas nos parágrafos do artigo 212, do Código de 

Processo Civil, bem como utilizar-se de reforço policial e arrombamento, 

em sendo necessários, devendo, sempre, imperar a circunspeção e 

ponderabilidade. 4 - Em caso de apresentação de caução idônea, após a 

efetivação do sequestro, nos termos do art. 806 do CPC, CITEM-SE os 

executados para, em 15(quinze) dias, satisfazerem a obrigação. 5 - Nos 

termos do art. 85, §1º, do CPC, FIXAM-SE em 10% os honorários 

advocatícios sobre o valor da causa. 6 - Deixa-se de estabelecer multa 

pecuniária diante do deferimento do sequestro, como também em razão da 

previsão do art. 806, §1º, do CPC constituir uma faculdade do órgão 

julgador. 7 – CUMPRAM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de abril de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000494-89.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI INACIO PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)

DIRETORA FINANCEIRA DO FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 1000494-89.2020.8.11.0024. 

IMPETRANTE: JOACI INACIO PEREIRA IMPETRADO: PREFEITO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, 

DIRETORA FINANCEIRA DO FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES 1 – De início, INTIME-SE o ente público requerido para 

que se pronuncie acerca do pleito liminar no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, com esteio no art. 2º da Lei n. 8.437/92. 2 – Com ou sem a 

manifestação do requerido, CONCLUSOS para apreciação do pedido de 

liminar. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de abril de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002024-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. M. F. D. I. E. D. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1002024-65.2019.8.11.0024 Valor da 

causa: R$ 12.045,48 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, - DE 992/993 A 1210/1211, 

VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 POLO PASSIVO: Nome: 

JOAREZ PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA 02,, 05, LOTE 05, PÔR DO 

SOL, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 FINALIDADE: 

lntimação da parte autora, por meio do advogado, para no prazo de 15 

dias, manifestar-se nos autos, acerca da Certidão do Oficial de Justiça ID 

28189634, dando prosseguimento ao feito, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 14 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75679 Nr: 2701-54.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Junior, Joan de Lara 

dos Anjos, Jean Carlos Araujo Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN CARLOS ARAUJO VIEIRA, Rg: 

2145399-3, Filiação: Neuza Araujo Barbosa e Carlos Roberto Vieira, data 

de nascimento: 02/10/1992, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição ordinária (Portaria n. 001/2019-Gab).1 – 

DEFERE-SE o pedido formulado pelo MPE.2 – Nos termos do artigo 363, § 

1º, do CPP, CITE-SE o acusado JEAN CARLOS ARAÚJO por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar resposta escrita, em 10 (dez) 

dias. O prazo para defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou do defensor constituído.Conste no edital os 

requisitos legais do artigo 365, do CPP, bem como a infração a qual o 

acusado está sendo processado. 3 – Caso infrutífera a citação via edital, 

reputa-se conveniente a separação dos processos, sobretudo para 

garantir a celeridade necessária ao feito que tramitará contra os réus 

presos, a evitar que a prisão seja prolongada desnecessariamente.Assim, 

DETERMINA-SE o desmembramento do feito em relação ao réu foragido.4 – 

Após, nos autos a serem formados, DÊ-SE vistas dos autos ao MPE.5 - 

CIÊNCIA ao MPE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 30 de maio de 2019

Hugo César Canevari Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77084 Nr: 3363-18.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir de Campos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8764/O, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20.993-O, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/O

 Diante dos pontos controvertidos fixados, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82254 Nr: 2043-93.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILSON DIAS GOMES, GESSICA DAIANA DE OLIVEIRA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDOILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 
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OAB:3239

 DESPACHO

1 – O despacho anterior (ref. 90), determinou a intimação das partes para 

apresentar os exatos termos do acordo pactuado entre as partes, bem 

como informar o seu cumprimento, sob pena de regular prosseguimento do 

feito.

Apenas a parte autora, que possui advogado constituído nos autos, 

informou que o requerido deixou de cumprir a sua parte no acordo (ref. 

94).

Dessa feita, INTIME-SE o requerido, de forma pessoal, para manifestar, no 

prazo de 05 dias, acerca dos termos do despacho de ref. 90 e da 

manifestação de ref. 94, valendo o silêncio como desinteresse na alegada 

composição amigável e início do prazo de 15 dias para contestar, cuja 

contagem retroagirá à data da presente intimação.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74397 Nr: 2135-08.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alfredo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão punitiva 

constante da denúncia, para o fim de CONDENAR o réu DIVINO ALFREDO 

NUNES, qualificado nos autos, nas penas do artigo 339 do Código 

Penal.Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5º, 

XLVI, CF/88) e com fundamento no art. 68 do Código Penal, passa-se a 

dosar a pena:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78486 Nr: 557-73.2016.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Lima Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros- Companhia de Seguros Aliança 

do Brasil., BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A, Thiago Augusto Gonçalves 

Bozelli - OAB:OAB/MT 20.949-A

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração opostos 

porque tempestivos, contudo, NEGA PROVIMENTO ao recurso, devendo a 

decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90550 Nr: 1387-05.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando que a parte executada apresentou os cálculos para 

cumprimento da sentença (execução invertida) (ref. 46) e a concordância 

da parte exequente com os cálculos apresentados (ref. 54), EXPEÇA-SE 

precatório ou RPV, observando-se as formalidades legais e 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal.

2 – Em seguida, façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001222-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO FERNANDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT SENTENÇA Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, adveio 

manifestação da parte autora requerendo a desistência da demanda. 

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora, e que 

o réu não se opôs ao pedido, à medida que se impõe é o seu acolhimento, 

consoante o art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Forte em tais 

razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas 

e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães, 14 de abril de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-29.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida Interbelle Comércio de Produtos de Beleza 

Ltda para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos a guia do depósito judicial 

com o comprovante de pagamento para possibilitar a vinculação do valor 

aos autos e posterior liberação em favor da parte promovente, conforme 

solicitação do setor de Depósitos Judiciais ID 31203898 . Chapada dos 

Guimarães-MT, 13 de abril de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000324-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA NOGUEIRA OAB - MT7920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Certidão Certifico que, 

nesta data, cadastrei o Ofício n. 50/2020 pelo sistema Serasajud sob o 

protocolo de n. 128274/2020. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de abril de 

2020. Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação designada 

para o dia 12/03/2019, às 13h30min, na sala de audiências deste Juizado 

Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 12 de fevereiro de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000163-44.2019.8.11.0024 INTERESSADO: ELIETE 

AUXILIADORA BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Expeça-se o alvará de levantamento de valores em favor do exequente e, 

após, volvam-me conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-29.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA OAB - MT0018705A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000498-29.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ELEXANDRA 

BETHANIA FRAJADO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001377-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR CARLOS PAZIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001377-52.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

CLAUDEMIR CARLOS PAZIM REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária para 

concessão de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez 

ajuizada por CLAUDEMIR CARLOS PAZIM em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. O benefício de auxílio-doença foi 

cessado em 29.05.2018, razão pela qual a parte autora postulou via 

judicial o restabelecimento. O feito foi recebido e concedeu-se a 

gratuidade de justiça. Contudo, postergou-se o pedido de tutela de 

urgência. O laudo pericial foi realizado e concluiu pela incapacidade parcial 

e permanente da parte autora, ocasião em que o médico perito postulou a 

majoração dos honorários periciais de R$ 200,00 (duzentos reais) para R$ 

700,00 (setecentos reais). Devidamente citada, a autarquia-ré, em 

contestação, arguiu prejudicial da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, alegou o não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual qualidade de 

segurado e a incapacidade. Subsidiariamente, indicou possível data para 

início do benefício. Impugnação à contestação ratificando os pedidos 

iniciais. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o breve relatório. 

DECIDO Inicialmente, quanto à arguição da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, verifica-se que ela 

não surte qualquer efeito, pois a cessação do benefício se deu em 

29.05.2018, sendo que a presente ação previdenciária foi proposta em 

13.08.2018. Com isso, vê-se que, no interregno entre a cessação do 

benefício e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao 

prescricional estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. 

No que tange ao pedido de majoração dos honorários periciais, tem-se que 

malgrado o esmero do trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito. É que o Juízo fixou os honorários em 

conformidade com a Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, 

em que o limite máximo permitido é de R$ 200,00 (duzentos reais), a 

impedir o intento. Superadas as questões preliminares e presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito. Dispõem os 

arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). Primeiramente 

cumpre analisar se existe a condição da parte requerente como segurado, 

para posteriormente verificar os demais requisitos para a possível 

concessão. Neste particular, a qualidade de segurada da parte 

demandante está comprovada nos documentos apresentados na inicial, 

principalmente pelo extrato CNIS acostado aos autos, considerando a 

cessação do benefício em 29.05.2018. Assim, vê-se que quando a 

presente ação previdenciária foi proposta em 13.08.2018, a parte autora 

possuía qualidade de segurado, nos termos do art. 15, inciso III, da Lei 

8.213/1991. Quanto à incapacidade, o laudo é conciso em afirmar que a 

parte autora é incapacitada para o trabalho de maneira parcial e 
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permanente para atividades que necessitem esforço físico, especialmente 

que exijam habilidade na região lombar. Todavia, em que pese a 

constatação de incapacidade parcial, é de se conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez. Isso porque, o art. 42 da Lei 8.213/91 

assevera que a aposentadoria por invalidez será concedida a quem 

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

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência”, circunstância constatada no laudo, o qual foi conclusivo 

ao asseverar que a incapacidade é parcial e permanente para as 

atividades laborais que exercia, enfermidade em fase evolutiva que, aliada 

à sua idade (64 anos), grau de instrução e condição financeira, não 

permitem a reabilitação para outra ocupação. Portanto, restaram 

demonstrados os requisitos para o gozo do benefício de aposentadoria 

por invalidez ora pleiteado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido 

da parte autora e por consequência julgo EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, CONCEDENDO a 

tutela de urgência, o que faço para: DECLARAR o direito ao benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez a CLAUDEMIR CARLOS 

PAZIM, a contar da data de cessação do benefício anteriormente 

concedido, qual seja, 29.05.2018; CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS ao pagamento das parcelas devidas e vencidas, 

caso tenham. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária 

a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 

e Súmula 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. Descabem 

custas. CONDENO o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre o valor da causa, incidentes sobre as parcelas 

vencidas, a teor da Súmula n.º 111 do STJ. Descabe reexame, na forma 

do § 3.º, inciso I, do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE o presente feito. INTIMEM-SE. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-60.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARGNO RAMOS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000443-60.2019.8.11.0009. AUTOR(A): DAIANE 

GOMES RIBEIRO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS MARGNO 

RAMOS Vistos. Trata-se de ação indenizatória tendo como partes as em 

epígrafe. A inicial fora distribuída em 11.03.2019 e veio acompanhada de 

documentos. Entre um ato e outro, verificou-se o trâmite nesta comarca de 

ação distribuída, via PJE, sob o nº 1000229-69.2019.8.11.0009, a qual tem 

as mesmas partes, baseia-se nos mesmos fatos e possui a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos para deliberações. 

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Presente no art. 485, 

inc. VI, do CPC, a litispendência é um dos pressupostos processuais 

negativos que dão causa à extinção do processo sem resolução do 

mérito, ou seja, o juiz ao reconhecê-la se vê incumbindo de dar cabo à 

demanda por conta de tal vício. Com efeito, este se verifica quando a ação 

tiver três elementos idênticos ao de outra ação já proposta, quais sejam: 

partes, pedido e causa de pedir. Assim, quando há ajuizadas duas ações 

nesses mesmos moldes, vislumbra-se a litispendência, motivo pelo qual 

deve-se optar pelo juiz prevento. No caso trazido à baila, verifica-se que 

há na comarca uma outra ação com partes, causa de pedir e pedidos 

idênticos à presente (processo nº. 1000229-69.2019.8.11.0009). 

Considerando que a ação retro fora ajuizada em momento anterior a esta 

(11.02.2019), a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

e por tudo que dos autos conta, JULGO EXTINTO o processo por 

LITISPENDÊNCIA, o que faço SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a 

parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

do valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC caso 

beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, determino o 

arquivamento dos autos, procedendo-se a baixa na distribuição com as 

cautelas de praxe. PUBLIQUE-SE e INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000840-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000840-56.2018.8.11.0009. AUTOR(A): 

LUCIMARA MARTINS DOS SANTOS REU: SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de alimentos c.c. regularização de guarda 

proposta por VANESSA MARTINS DOS SANTOS e LETÍCIA MARTINS DOS 

SANTOS, ambos representados por LUCIMARA MARTINS DOS SANTOS 

em face de SEBASTIÃO SANTOS DA SILVA. A inicial foi recebida, 

concedeu-se a gratuidade da justiça à parte autora, deferiu-se a guarda 

provisória das menores em favor da requerente e fixou-se alimentos 

provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente. Na 

sequência, fora realizada audiência de conciliação, momento em que as 

partes se compuseram a respeito dos alimentos, havendo a homologação 

do acordo pelo Juízo. Todavia, no que concerne ao pedido de guarda, o 

Ministério Público pugnou pela realização de estudo psicossocial na 

residência das partes, o que foi deferido. O requerido apresentou 

contestação com pedido de reconvenção, para os fins de regularizar a 

guarda das menores ao reconvinte; exonerar a prestação de alimentos; 

fixar os alimentos no valor correspondente a 52,41% do valor do salário 

mínimo vigente na época do pagamento, bem como ao pagamento de 50% 

das despesas médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas, 

laboratoriais, com materiais escolares, condicionada à apresentação de 

recibo/notas fiscais, mediante recibo até o 10° dia de cada mês salário 

mínimo a serem pagos pela genitora, em conta ser informada a esse juízo. 

Subsidiariamente, requereu que os alimentos sejam minorados para 20% 

do salário mínimo e seja estabelecido o direito de visita ao genitor. Estudo 

psicossocial realizado na residência da requerente e acostado aos autos. 

Impugnação à contestação acostada aos autos. . Em 25/10/2018 fora 

realizada audiência de instrução, momento em que foram ouvidas as 

partes e as testemunhas. Estudo psicossocial realizado na residência do 

requerido e acostado aos autos. A parte autora deixou decorrer o prazo 

sem que apresentasse suas alegações finais. Já o requerido, apresentou 

suas alegações finais em forma de memoriais. Instado a se manifestar, o 

ente ministerial opinou pelo julgamento procedente do pedido inicial com o 

deferimento da guarda definitiva à genitora. É o sucinto relatório. DECIDO 

Presentes os pressupostos processuais, as condições e existência válida 

da relação jurídico-processual, passa-se ao julgamento do mérito. 

Malgrado os argumentos da parte requerida, os pedidos iniciais merecem 

acolhimento. Pois bem. Segundo a inicial, LUCIMARA e SEBASTIÃO 

relacionaram-se por aproximadamente 08 (oito) anos, advindo do enlace 

as filhas VANESSA, nascida em 18/06/2007 e LETÍCIA, nascida em 

11/05/2011. Entanto, estão separados e, há mais de 04 (quatro) anos, 

Lucimara exerce a guarda das filhas, consoante o disposto no art. 1.583, 

§ 1º e art. 1.634, inciso II, do Código Civil, não havendo notícia de qualquer 

fato desabonador no exercício do poder familiar. De acordo com o estudo 

psicossocial, as infantes/adolescentes estão sendo bem cuidadas pelo 

genitora, não havendo nada que impeça que continuem sob seus 

cuidados. E corroborando com o parecer técnico supramencionado, a 

adolescente LETÍCIA, em depoimento dado em sede judicial, afirma que 

possui uma vida confortável e que sua mãe LUCIMARA e o convivente 

desta a tratam bem. Vê-se ainda, pelos depoimentos das testemunhas 

Marli Pereira dos Santos e Conceição Ramos Bispo, que a requerente 

LUCIMARA é uma mãe carinhosa e presente com suas filhas, possui 

conduta ilibada e condições para exercer a guarda das menores. De outro 

lado, extrai-se dos depoimentos colhidos em sede judicial que LETÍCIA 

possui desavenças com a atual companheira de seu pai, Sra. Leonilda, 
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afirmando em juízo que não deseja residir com ambos. Inclusive, menciona 

que deseja que as visitas do pai sejam realizadas sem a presença de 

Leonilda. Tem-se que a visitação não é somente um direito assegurado 

aos genitores, mas também é um direito do próprio filho de com eles 

conviver. Dessa forma, baseando-se no laudo psicosocial realizado e nos 

depoimentos colhidos em sede judicial, bem ainda a fim de resguardar a 

integridade física e psíquica das menores, é de se conceder o pedido de 

regulamentação de visitas, as quais deverão ser exercidas livremente, 

desde que ausente a Sra. Leonilda e com prévio aviso de ao menos 24 

(vinte e quatro) horas à genitora. Quanto aos alimentos, vê se que as 

partes se compuseram em audiência de conciliação, havendo a 

homologação pelo Juízo. Dessa forma, caso haja interesse na modificação 

do decisório, as partes devem proceder ao ajuizamento de ação própria. 

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, para: 

a) CONCEDER a GUARDA DEFINITIVA de VANESSA MARTINS DOS 

SANTOS e LETÍCIA MARTINS DOS SANTOS à genitora LUCIMARA 

MARTINS DOS SANTOS, nos termos do art.(s) 1.583 e seguintes do 

Código Civil e art. 33 e seguintes da Lei 8.069/90; b) REJEITAR 

parcialmente os pedidos formulados na contestação e reconvenção para 

o fim exclusivo de CONCEDER a REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS à 

parte requerida que deverão ser exercidas livremente, desde que ausente 

a convivente do genitor, Sra Leonilda e com prévio aviso de ao menos 24 

(vinte e quatro) horas à genitora. EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva 

em favor da genitora LUCIMARA MARTINS DOS SANTOS. CONDENO a 

parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% do valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, 

caso beneficiária da justiça gratuita.. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000803-97.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WAGNER DAMIAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000803-97.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: JOSE 

WAGNER DAMIAO EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária que se 

encontra na fase de cumprimento de sentença. Em petitório ao id. 

16401433, a parte exequente apresentou os cálculos da quantia que 

entende devida. Intimada para apresentar embargos, a parte executada 

não se opôs aos cálculos apresentados pela parte exequente (id. 

26633855). É o epítome do necessário. DECIDO. Tendo em vista a 

concordância do INSS, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao id. 

16401433. Indevida a nova condenação em honorários na fase de 

cumprimento de sentença, por expressa vedação legal (art. 85, § 7º, do 

CPC), sobretudo porque não houve impugnação no caso: Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. [...] 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de 

sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, 

desde que não tenha sido impugnada. Nos termos do art. 535, § 3º, do 

CPC, EXPEÇA-SE precatório ou requisição de pequeno valor (conforme o 

caso) em favor da parte autora, com as cautelas de praxe. Uma vez 

juntado aos autos os ofícios COREJ, a parte exequente deverá impulsionar 

o feito, em 05 (cinco) dias. Finalmente, cumpridas as determinações acima, 

tornem conclusos para sentença de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000304-16.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SILVINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAR as 

partes, através dos seus respectivos patronos, acerca dos ofícios 

requisitórios acostados aos autos de ids: 31204472 e 31204473, para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001538-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZIEL MACHADO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001538-62.2018.8.11.0009. EMBARGANTE: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP EMBARGADO: 

UZIEL MACHADO Vistos, etc. 1 – EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA interpôs os presentes embargos à execução 

contra UZIEL MACHADO, ante a execução nº 100o836-19.2018.8.11.0009. 

Com a inicial vieram os documentos. Certidão de tempestividade ao Id. 

26300261. É o relatório. Decido. 2 - Antes de descer às minúcias do caso 

judicializado, convém deixar registrado que, para a parte opor-se à 

execução por meio de embargos não se mostra necessária penhora, 

depósito ou caução, consoante se infere da redação do artigo 914 do 

CPC/15 (736 do CPC/73). De igual forma, vale destacar que observando a 

garantia da duração razoável do processo, prevista pelo art. 5º, LXXVIII, 

da CF/88 “os embargos à execução não serão recebidos com efeito 

suspensivo. Mesmo com sua propositura e durante o seu processamento, 

a execução deve seguir o seu curso, com a prática dos atos de 

constrição, expropriação e satisfação. Essa é a regra geral”. (Breves 

comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim 

Wambier...[et al.], coordenadores. – São Paulo: Editora RT, 2015, pag. 

2057). No entanto, é possível obter o sobrestamento do processo 

satisfativo por decisão expressa do juiz, desde que preenchidos os 

requisitos previstos pelo §1º do art. 919 (§1º do art. 739-A CPC/73), quais 

sejam: (a) requerimento da parte; (b) observância dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória; e (c) garantia do juízo. Vejamos: Art. 919. 

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, 

a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. (...) Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos 

os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se 

atribua efeito suspensivo aos embargos. Sobre o tema destacam-se os 

ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao 

consignarem que: “O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos 

embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a 

tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da 

coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos 

fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua 

procedência (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação 

da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum 

in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela 

provisória (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de 

prova documental irrefutável, tese firmada em julgamento de recursos 

repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou 
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pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela de 

evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir 

efeito suspensivo aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. (Comentários 

ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade 

Nery – São Paulo : Editora RT, 2015, p. 1817). Diante do exposto, ante a 

tempestividade dos embargos RECEBO-OS SEM O EFEITO SUSPENSIVO, 

uma vez que sequer há pedido de sua aplicação. 3 - Nos termos do art. 

920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, CITE-SE o Embargado para 

responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 4 - 

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000534-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDES PLACIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

das partes, através dos seus respectivos patronos, acerca dos ofícios 

requisitórios acostados aos autos de ids:31204485 e 31204486, para 

pugnar o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000882-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLI BALTAZAR LERMEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BEDIN PIRAJA OAB - PR75483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

indeterminado (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, para, querendo, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000304-16.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA SILVINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Vista as Partes Certifico, 

para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

das partes, através dos seus respectivos patronos, para pugnar o que 

entender de direito, acerca dos ofícios requisitórios acostados aos autos 

de ids:21966911 e 21966912, bem como dos ofícios corej de ids:31204472 

e 31204473, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-87.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000286-87.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DA SILVA SANTOS. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando 

a concessão de auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada c/c 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Maria de 

Fátima da Silva Santos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a autora, em 

síntese, que diante das enfermidades que lhe acometem encontra-se 

incapacitada para exercer seu labor como de costume. Com a inicial 

vieram os documentos. Recebida a inicial por este Juízo, fora deferido os 

benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada. Ato contínuo, foi 

determinado a realização de perícia médica junto a parte autora bem como 

a citação da requerida para apresentar defesa (ID. 18114456). Entre um 

ato e outro, aportou aos autos o resultado da perícia médica (ID. 

22847454). Devidamente citada e intimada para se manifestar sobre o 

laudo pericial, a requerida apresentou defesa na modalidade de 

contestação (ID. 23041623), alegando, em síntese, que a autora não 

preenche os requisitos para perceber o benefício pleiteado, uma vez que 

foi constatado a capacidade laborativa da demandante, pugnando, ao 

final, pela improcedência do pleito. Na sequência, a autora apresentou 

manifestação nos autos acerca do laudo médico pericial, requerendo 

realização de nova perícia médica (ID. 23140092). Por derradeiro, a autora 

apresentou impugnação à contestação apresentada pela requerida, 

aduzindo, em suma, que a autora é portadora de diversas enfermidades e 

que não possui capacidade laborativa para trabalhar, pugnando, dessa 

forma, pela procedência da ação, implantando o auxílio-doença e 

sucessivamente a conversão pela aposentadoria por invalidez (ID. 

23161224). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, quanto à preliminar de 

prescrição arguida pela requerida em sede de defesa (ID. 23041623), 

referente às parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, 

incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 

2019 e, se reconhecido o direito da requerente será a partir de 2018, ano 

em que ocorreu a cessação do benefício na via administrativa, não 

havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - O caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não havendo a 

necessidade de dilação probatória: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; II – o 

réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. Nesse ponto, vale destacar que a autora 

pugnou por realização de nova perícia médica (ID. 23140092). Entretanto, 

além do fato de ser escassa a quantidade de profissionais nesta urbe 

dispostos em realizar perícias judiciais, vejo que a Expert respondeu 

atentamente aos quesitos apresentados, logo, não houve nenhuma 

irregularidade na perícia médica realizada por este Juízo. Malgrado à perita 

oficial não tenha especialidade na área médica relativa à doença afirmada, 

isto não é capaz de caracterizar cerceamento de defesa ou até mesmo 

invalidar a prova técnica realizada, pois “o título de especialista na área da 

doença alegada não é requisito para ser perito médico do juízo”. (AC 

200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 

1ª Região – Primeira Turma Suplementar, e-DJF-1 p. 77 de 01/06/2011). 

Assim, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, e, 

ante a especialização em perícia médica da Expert, Dra. Letícia Rosa de 

Andrade, inscrita no CRM 9.120/MT, que se dispôs em realizar perícias 

nos processos em trâmite nesta Comarca, tenho por desnecessária a 

realização de nova perícia com profissional da saúde, indisponível nessa 

Comarca, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito formulado pela autora, com 

fundamento no art. 477, §2º, inciso I e art. 480, ambos do Código de 

Processo Civil. 3 - Dessarte, estando devidamente instruído o feito e, não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. O cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos 
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à concessão do benefício postulado, disposto nos artigos 42 ou 59 da Lei 

8.213/91, in verbis: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não 

será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de 

Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como 

causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo 

de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Desse modo, 

verifica-se que para a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, mister o atendimento a alguns requisitos. Analisando os 

autos, tenho que a pretensão deduzida pela requerente em Juízo NÃO 

merece acolhimento. Ora, trata-se de ação de natureza previdenciária, 

objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. Com efeito, a perícia médica determinada por este Juízo, 

não concluiu pela incapacidade da requerente para o exercício de 

atividade laborativa. Destarte, a Expert, em exame físico (Id. 22847454, 

item 4), sintetiza: Geral Bom estado geral, corada, hidratada, afebril, 

acianótica, anictérica, eupneica, Pressão arterial 150/80 mmHg. 

Deambulando sem dificuldades. Varizes em membros inferiores, sem 

edema. Neurológico Orientada em tempo e espaço. Orientação alopsiquica 

e autopsiquica mantidas. Memória a curto e longo prazo mantidas. Sem 

alterações de forma e conteúdo de fala. Cardiovascular Ritmo cardíaco 

regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. Frequência 

cardíaca: 88 bpm. Pulmonar Murmúrio vesicular fisiológico presente 

globalmente, ausência de ruídos adventícios. Específico Inspeção da 

coluna sem deformidades. Anda na ponta dos pés e calcanhares. 

Ausência de atrofias em membros inferiores ou superiores. Reflexo 

patelar positivo bilateralmente. Reflexo aquileu positivo bilateralmente. 

Lasegue negativo. Sem alteração referida de sensibilidade em membros 

superiores e inferiores. Sem alterações de força. De mais a mais, em sua 

conclusão, a Expert consignou que: “Diante dos elementos obtidos em 

perícia médica, neste momento, não é possível concluir por incapacidade 

laborativa.” Além disso, em resposta ao quesito do autor (Id. 22847454, 

item 2 – pág. 6), afirma que os laudos de ressonância magnética da coluna 

concluem se tratar de alterações degenerativas comuns a idade da 

periciada. Desta forma, não há falar-se em concessão do pretendido 

benefício previdenciário por ausência de incapacidade. Com efeito, os 

anteriores documentos médicos acostados à prefacial não podem 

sobrepor o ATUAL Laudo médico firmado pela Médica Perita Dra. Leticia 

Rosa de Andrade, inscrita no CRM-MT sob nº 9120. Conclui-se, portanto, 

que a perícia médica determinada por este Juízo, de forma categórica, 

NÃO concluiu pela incapacidade da requerente para o exercício de 

atividade laborativa. Com efeito, ressalte-se que, embora o Juiz não esteja 

adstrito ao laudo, nota-se que a requerente não trouxe qualquer prova no 

sentido de desconsiderar as conclusões do nobre Perito Judicial ou vício 

capaz de invalidar a prova técnica. Aliás, como sabido, tratando-se de 

prova de cunho técnico, sua conclusão possui grande valor probatório, 

salvo na existência de provas contrárias mais fortes. Neste sentido, 

colaciono o seguinte aresto do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. 

APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. O segurado especial trabalhador 

rural em regime de economia familiar faz jus aos benefícios por 

incapacidade, mediante prova do tempo de serviço no período de 

carência, através de início de prova material, corroborada por prova 

testemunhal segura. 2. O laudo médico oficial atesta que a Autora padece 

de Fibromialgia e Espondiloartrose Lombar e que existe incapacidade 

"leve", passível de tratamento, não se verificando a ocorrência de 

incapacidade capaz de impedir que a requerente desenvolva suas 

atividades habituais. 3. O julgador não está adstrito ao laudo médico 

pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos 

provados nos autos. Todavia, a autora não se desincumbiu do ônus de 

provar o fato constitutivo de seu direito, não havendo elementos 

comprobatórios da alegada incapacidade. 4. Apelação da Autora a que se 

nega provimento. (Apelação Cível nº 0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª 

Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. 

Marcelo Motta de Oliveira. j. 07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Por 

fim, trago à colação o Enunciado nº 07 sobre o CPC/2015, aprovado em 

Sessão Plenária realizada em 26/02/2016, pelos magistrados que 

integraram os Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados 

sobre o NCPC, in verbis: “Considera-se suficientemente fundamentada a 

decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e 

pertinentes alegados pelas partes”. Logo, nada obstante as 

argumentações lançadas pelo autor ao Id. 23140092, em conformidade 

com a fundamentação acima exposta, tenho que não merecem prosperar. 

Assim, ausentes os requisitos do benefício pretendido, a improcedência 

do pedido é medida que se impõe. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de Auxílio-Doença c.c Aposentadoria por Invalidez formulado por 

Maria de Fatima da Silva dos Santos contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social- INSS em face da ausência dos requisitos legais, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 4 - CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da 

Justiça Gratuita, na forma da lei. 5 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 6 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. P.R.I.C. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001727-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001727-40.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARLENE 

VENTURA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Amparo 

Social ao Deficiente, com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 

ajuizada por MARLENE VENTURA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados nos autos. 

Afirma fazer jus à concessão do benefício ora pleiteado, uma vez que 

possui deformidades congênitas que a torna incapaz para o trabalho, não 

possuindo, assim, condições de prover seu próprio sustento. Com a inicial 

vieram os documentos. A inicial foi recebida ao Id. 15847746, momento e 

foi deferido os benefícios da justiça gratuita, indeferido o pedido de tutela 

antecipada pleiteada pela requerente, determinada a realização de perícia 

médica e de estudo social e, por fim, a citação da requerida. Aportou aos 

autos o resultado do laudo médico pericial (Id. 16977868) e estudo social 

realizado na residência da parte autora (Id. 17294734). Devidamente 

citada e intimada para apresentar defesa e manifestar-se acerca do laudo 

médico pericial, a Autarquia Ré apresentou contestação (Id. 176403769), 

alegando, em sede de preliminar, a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e, no 

mérito, em síntese, que a autora não preenche os requisitos necessários 

para a concessão do benefício pleiteado. Ao final, pugnou pela 

improcedência da ação. A autora manifestou-se nos autos acerca do 

laudo médico pericial bem como do estudo social (Id. 17746464 e 

17746465). E, em seguida, ao Id. 17746474 apresentou impugnação à 

contestação. Ao Id. 18110074, certidão de tempestividade da contestação. 

Ao Id. 19983447, decisão de concessão de tutela provisória de urgência, 

e vista dos autos ao Ministério Público para manifestar o que entender de 

direito. Instado, ao Id. 22373831, o Ministério Público pela procedência dos 

pedidos pleiteados na exordial. Por fim, vieram-me os autos conclusos 

para decisão. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. 1 – Quanto a preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 
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verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2018, e se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2017, ano em que ocorreu 

o requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa, não 

havendo, portanto, que se falar em quinquênio. 2 – Destarte, cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I e II do art. 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de 

produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 3 - 

Logo, estando devidamente instruído o feito e, não mais havendo 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. A 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 203, inciso V, dispõe que: “Art. 

203 -A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (...) V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei.” Por sua vez, o art. 3º do Regulamento da 

Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) positiva que: “Art. 3º A 

assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à seguridade social”. A seu turno, o 

art. 2º da Lei n. 8.742/95 possui a seguinte redação: “Art. 2º A assistência 

social tem por objetivos: (...) e) - a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 

benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família (...)” Já o art. 20 desta mesma Lei regula que “o benefício de 

prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família". Pode-se depreender 

dos dispositivos supra, que são dois os requisitos necessários à 

concessão da assistência social, quais sejam: I) ser a pessoa idosa ou 

portadora de deficiência; e II) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. In casu, verifico que tanto 

o primeiro requisito (pessoa portadora de deficiência), quanto o segundo 

(condição financeira) estão perfeitamente preenchidos e comprovados 

nos autos, mormente pelo estudo social e laudo pericial realizado. Quanto 

ao primeiro requisito (I), vejamos alguns trechos do laudo médico pericia 

(Id. 16977668): 06) A patologia em questão o(a) incapacita para o 

exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 

Resposta: “Não. A incapacidade é parcial.” (quesito do Juízo – 16977868, 

pág. 3) 10) Com base em que documento do processo foi fixado à data do 

início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas declarações do 

(a) periciando (a)? Resposta: “Está se baseando na patologia do autor, 

porquê sabe-se que o pé torto, do qual é portador, é uma lesão de 

nascimento.” (quesito do Juízo – ID. 16977868, pág. 4). 08) Existe 

incapacidade para os atos da vida independente? O(a) examinado 

necessita de ajuda de terceiros para os seguintes atos: para se 

locomover, se vestir, se alimentar ou para higiene pessoal? Qual(is)? 

Resposta: “Parcialmente, dificuldade de locomoção e diminuição da força 

de preensão de mão direita.” (quesito do INSS – ID. 16977868, pág. 6) No 

que tange ao segundo requisito (II), qual seja, a renda per capita familiar 

inferior a ¼, seu preenchimento encontra-se consubstanciado no estudo 

social realizado ao Id. 17294734 (V – Relatório Social) de onde se extrai 

que: [...] A Sra. Marlene é solteira, não tem filhos, sempre morou com a 

genitora, nasceu com deficiência física, tem o pé e o braço torto do lado 

direito, que sente dores quando faz algum esforço, tentou por varias 

vezes trabalhar mas não consegue, até o serviço da casa não consegue 

fazer muito [...] não faz uso de medicamento continuo somente quando 

sente muita dor toma analgésico. A família não possui carro ou moto [...].” 

Extrai-se, ainda, do relatório de estudo social (VI – Parecer Técnico), que: 

[...] Através do observado e relatado, a Sra. Marlene possui uma 

deficiência física visível, sobrevive com benefício da sua genitora o qual 

não é suficiente para ter uma qualidade de vida considerando que a mãe 

tem vários problemas de saúde. Nota-se que a filha cuida da mãe e 

vice-versa, vivem com grandes dificuldades financeiras [..] a Requerente 

necessita do benefício para melhor qualidade de vida. [...] Pois bem. Tendo 

sido devidamente preenchidos e comprovados os requisitos necessários 

e, ainda, corroborando com o entendimento majoritário da jurisprudência, 

entendo ser imprescindível a concessão do Benefício de Amparo Social - 

BPC, ante a condição de miserabilidade e as patologias comprovadas nos 

autos. Nesse sentido: “EMENTA: ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. REQUISITOS LEGAIS 

ATENDIDOS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. (...) 4. O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 

4374/PE sinalizou compreensão no sentido de que o critério de renda per 

capita de 1/4 do salário mínimo não é mais aplicável, motivo pelo qual a 

miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias 

concretas do caso analisado. 5. A perícia médica, de fls. 92/93, constatou 

a incapacidade total e permanente do autor (Portador de deficiência mental 

e neurológica). Afirma o Perito que "o paciente é neurologicamente e 

mentalmente deficiente e incapaz para o trabalho e para sua própria 

manutenção". 6. O Estudo social e a prova testemunhal de fls. 130/131 e 

138/139 demonstram que o núcleo familiar era composto pelo autor, sua 

genitora e dois irmãos menores. A renda da família advém da pensão 

percebida pela genitora no valor de R$ 700,00. Miserabilidade da família 

constatada. 7. DIB: cessação administrativa. 8. Atrasados: correção 

monetária e juros moratórios conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 9. Remessa oficial 

parcialmente provida, item 8. Implantação imediata do benefício, nos termos 

do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. (Remessa Ex Officio nº 

0033149-79.2014.4.01.9199/MG, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Francisco de Assis Betti. j. 27.01.2016, unânime, e-DJF1 26.02.2016). 

(Grifo nosso) “EMENTA: ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO 

DE AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 

8.742. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O benefício de prestação 

continuada é devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou 

mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per 

capita inferior a 1/4 do salário mínimo não é capaz de prover de forma 

digna a manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 

3º, art. 20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas 

de verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU 

e desta Corte. 3. Outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um 

salário mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor 

mínimo paga à pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados 

para fins de renda per capita; deve-se excluir tanto a renda quanto a 

pessoa do cômputo para aferição do requisito. Precedentes. (...) 

(Apelação Cível nº 0025747-73.2016.4.01.9199/GO, 2ª Turma Suplementar 

do TRF da 1ª Região, Rel. Francisco de Assis Betti. j. 24.08.2016, unânime, 

e-DJF1 15.09.2016). (Grifo nosso) D’ outra banda, no que tange ao termo 

inicial do benefício, consoante entendimento jurisprudencial, in casu, tenho 

que é devido o pagamento do Benefício de Amparo Social - BPC desde a 

data do requerimento administrativo indeferido (DER – 10/10/2017 – Id. 

15678807). Nesse toada, é o entendimento jurisprudencial Pátrio, 

conforme acórdãos que ora transcrevo: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. LEI 

8.742/93. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO A QUO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. IMPLANTAÇÃO DO 

BENEFÍCIO. 1. A concessão do benefício de prestação continuada 

denominado Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência Física e ao 

Idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, Lei 8.742/93) exige apenas a 

comprovação de que a parte requerente é deficiente e/ou idosa e que não 

possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, sendo que, nos termos do art. 21 da Lei n. 8.742/93, o referido 

benefício tem caráter temporário e não gera direito à percepção do 13º 

(décimo terceiro) salário. (...) 3. O termo inicial do benefício será a data do 

requerimento administrativo. Não havendo requerimento, será a data da 

citação ou a data do laudo. 4. Correção monetária e juros moratórios, 

conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada quanto aos 

juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. 5. Honorários 

advocatícios, de 10% da condenação, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ. (...) 7. Apelação do INSS desprovida; remessa oficial parcialmente 

provida, para adequar a forma de imposição de juros aos termos do voto. 

(TRF1 – AC 00329872620104019199, Primeira Turma, Relator Des. Fed. 
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Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Jul. 4/11/2015, pub. 20/01/2016)”. (Grifo 

nosso) Portanto, verifica-se que a requerente se enquadra no rol dos 

beneficiários contemplados com a prestação continuada, nos exatos 

termos da Lei 8.742/93. Ex positis, ACOLHO a pretensão da parte autora, 

para JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

petição inicial, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - Inss à 

pagar a autora, Marlene Ventura, o Benefício de Amparo Social – BPC, no 

importe de 01 (um) salário mínimo mensal, desde a data do requerimento 

administrativo indeferido (DER – 10/10/2017 – Id. 15678807), devidamente 

atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação do 

benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução 

/Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 027.232021-86. Número da CI/RG: 

2105550-5. Nome do(a) segurado(a): Marlene Ventura. Endereço do(a) 

segurado(a): Av. Tiradentes, nº 1368, Setor Oeste, Bairro Bom Jesus, 

CEP: 78500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: Amparo Social - BPC. 

DIB: 10/10/2017 – data da entrada do requerimento – DER. Renda mensal 

atual: um salário mínimo. 4 - Outrossim, ante a decisão supra, TORNO 

DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA concedida na r. decisão de Id. 

19983447, razão pela qual, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais para 

cumprimento da presente decisão, em especial, realizando as devidas 

retificações em seu sistema. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 5 - DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas 

e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; 

c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 7.603/2001. 6 - Por essa mesma razão, 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, não incidindo 

sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 8º, Código de Processo Civil 

e Súmula 111 do STJ). 7 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens. 8 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 496, § 3º Código de 

Processo Civil). 9 – CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as cominações e baixas de estilo. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000467-54.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIA CALVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 14/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001660-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA DE LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação da parte requerida, a fim de que no prazo de 15 

dias, manifestem-se nos autos, mormente acerca do pedido de extinção 

do feito ante o falecimento da parte autora. Colider/MT, 14/04/2020 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000635-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CARMELO FIOR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA GOUVEIA OAB - SP149045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADRAO CONCRETOS LTDA - ME (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 14/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001253-35.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDA RIBEIRO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001253-35.2019.8.11.0009. AUTOR(A): 

GUMERCINDA RIBEIRO DA ROCHA. RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos, etc. Gumercinda Ribeiro 

da Rocha ajuizou a presente ação previdenciária objetivando a concessão 

da aposentadoria por idade rural em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Juntamente com a inicial vieram acostados os documentos. Recebida a 

inicial (ID. 21919286), momento em que foi deferido a gratuidade da justiça, 

indeferido a tutela antecipada, determinada a citação do requerido bem 

como designada audiência de instrução e julgamento. Devidamente citada, 

a Autarquia ré apresentou defesa na modalidade de contestação (ID. 

24086752), momento em que suscitou preliminar de prescrição das 

parcelas vencidas anteriores ao quinquênio, em seguida, alegou que a 

autora não logrou êxito em comprovar atividade rural pelo período 

necessário, requisito para obtenção da aposentadoria pleiteada. Ao final, 

pugnou pela improcedência da ação. Na sequência, a Secretaria da Vara 

certificou a tempestividade da contestação apresentada pela requerida 

(ID. 24591490). Em seguida, a autora apresentou impugnação à 

contestação (ID. 24754852), alegando, em suma, que os documentos 

juntados aos autos são bastante para confirmar a qualidade rural da 

autora, eis que exerceu atividade rurícola por toda sua vida e, inclusive, 

atualmente exerce atividade de pescadora profissional. Por derradeiro, 

requestou pela procedência dos pedidos elencados na exordial. Por fim, 

realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

este Juízo colheu o depoimento pessoal da parte autora e das 

testemunhas presentes. Ato contínuo, a autora pugnou pela desistência 

da testemunha Iris Pereira Silva bem como apresentou alegações finais 

remissivas à inicial e impugnação à contestação, permanecendo os autos 

conclusos para prolação de sentença (ID. 26020327). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, cumpre ressaltar que, em 

relação à preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio arguida pela requerida em sede contestação (ID. 21909376), 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2019 e, se 

reconhecido o direito da autora será a partir de 2018, ano em que ocorreu 
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o requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa (ID. 

24086753), não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Assim, 

estando devidamente instruído o feito e não havendo mais preliminares a 

serem decididas, passo ao julgamento do mérito. Como relatado, trata-se 

de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, na qual a parte 

autora pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem como de 

todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n. 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de 

segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o 

conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n. 8.213/91. A requerente, 

nascida em 09/06/1961 (documento de ID. 21909366), atingiu a idade 

mínima necessária para se aposentar no ano de 2016, cabendo-lhe ainda 

demonstrar por início de prova material corroborado com prova 

testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que pertine à 

carência, deve a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, a autora juntou 

como início de prova material a fim de comprovar sua atividade 

desenvolvida no meio rural e inclusive no ramo da pesca: a) Nota de 

crédito rural em nome do genitor da autora, Sr. Josias Pereira da Rocha, 

referente à venda de milho no toco, ano de 1984 (ID. 21909369, pág. 2/3); 

b) Notas fiscais de venda de milho em nome do genitor da autora, pelos 

períodos de 1985 – 1986 – 1988 - (ID. 21909369, pág. 4/7); c) INFBEN da 

genitora da autora, onde consta que é aposentada por idade rural desde 

2011 (ID. 21909369, pág. 8); d) Carteira de pescadora profissional em 

nome da autora, desde 2012 (ID. 21909369, pág. 9); e) Contrato de 

compra e venda de propriedade rural, tendo como compradora a autora, 

ano de 2018 (Ids. 21909369, pág. 10 e 21909375, pág. 1/2); f) Declaração 

referente à atividade de pesca artesanal individual em nome da autora, 

pelos períodos de 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - (ID. 

21909375, págs. 3/13) e, g) Cópia do comunicado de decisão do 

requerimento de benefício junto à Autarquia (ID. 21909376). O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento que o início de prova material não 

abrangera necessariamente o número de meses idênticos à carência do 

benefício no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

como no caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a 

prova testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pela segurada, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Outrossim, as testemunhas ouvidas na audiência de instrução 

foram uníssonas ao confirmarem que a autora sempre foi da lida rural e 

que exerce atividade no ramo da pesca profissional há muitos anos, a 

saber (ID. 26020327): “Que é conhecida da autora há 30 anos. Que a 

autora residia em Nova Canaã do Norte/MT juntamente com a família em 

uma propriedade rural. Que a testemunha e a autora já foram vizinhas de 

sítio. Que a autora sempre exerceu atividade rural. Que a autora 

trabalhava juntamente com seus pais. Que permaneceram nesse sítio por 

muito tempo. Que a autora não exerceu atividade urbana. Que sempre foi 

da lida rural. Que atualmente a autora é pescadora. Que vende peixes. 

Que a testemunha já viu a autora trabalhando diretamente na lida da 

pesca. Que a a testemunha já comprou peixes da autora. Que não tem 

empregados. Que é tudo manual. Que a autora não possui outras fontes 

de renda. Que depende da renda para sobreviver.” (SIC) Eliana Vitoriano. 

“Que conheceu a autora em meados de 1979. Que nesse período a autora 

estava residindo e trabalhando na área rural, no município de Nova Canaã 

do Norte/MT. Que foram vizinhos de sítio. Que a autora morava juntamente 

com seus genitores. Que a autora e sua família permaneceram até 1990. 

Que vieram para Colíder/MT. Que a autora continuou na lida rural. Que a 

autora atualmente trabalha no ramo da pesca. Que não tinham 

empregados. Que o trabalho é manual. Que não tinham outras fontes de 

renda. Que a autora nunca trabalhou em meio urbano. Que sempre foi da 

lida rural.“ (SIC) Moisés de Oliveira Leal. Ademais, vale destacar que a 

interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida 

em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa 

situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deve ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários. Além disso, cumpre ressaltar o recente entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e descrito na Súmula 577, in 

verbis: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao 

documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente 

prova testemunhal colhida sob o contraditório.” (Súmula 577 STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016) As 

testemunhas ouvidas em juízo informaram que conhecem a autora e sua 

família há muitos anos e que por muito tempo moraram e trabalharam no 

meio rural, no município de Nova Canaã do Norte/MT, exercendo atividade 

rural, sendo que estas atividades desempenhadas foram realizadas em 

regime de economia familiar, não possuindo qualquer auxílio de 

maquinários ou empregados. Ademais, esclareceram ainda que a autora 

atualmente encontra-se residindo no município de Colíder/MT, trabalhando 

no ramo da pesca profissional e que inclusive já realizaram compras de 

peixes. Logo, não pairam dúvidas que a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. Isso porque de acordo com o que dispõe o 

11, inciso VII, 2, “b”, da Lei nº 8.213/91, é segurado especial a pessoa 

física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo 

a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que 

com o auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 

agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o 

pescador artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou 

companheiro, o filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos 

segurados citados, que trabalhem com o grupo familiar respectivo 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou seja, ainda que 

considerado como trabalhador rural individual, sua situação encontra 

guarida no permissivo legal referido. Nesse sentido, tratando-se de 

pescadora profissional, vejamos o seguinte julgado: “EMENTA: 

(TRF1-0542030) PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE DE PESCA 

COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Comprovada a qualidade de trabalhador rural 

- pescadores artesanais (art. 11, VII, 2, "b", da Lei nº 8.213/91) - mediante 

início de prova material devidamente corroborada pela prova testemunhal 

produzida em Juízo, e a implementação do requisito etário exigido, deve 

ser reconhecido o direito da parte autora à percepção do benefício. 2. Os 

documentos trazidos com a inicial, em especial a anotação constante na 

carteira profissional de pescadora (fls. 17), Requerimento do 

Seguro-Desemprego Pescador Artesanal (fls. 22), que indica o exercício 

de pesca profissional pela parte autora, são válidos como início de prova 

material da atividade alegada, vez que apontam o desempenho do trabalho 

de pesca, conforme entendimento jurisprudencial pacificado nesta eg. 
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Corte. 3. [...] 4. [...] 5. [...] 6. Apelação do INSS não provida. Adequação ex 

officio do critério de correção monetária. (Apelação Cível nº 

0014662-22.2018.4.01.9199, 1ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Wilson 

Alves de Souza. j. 10.04.2019, unânime, e-DJF1 30.04.2019)”. – Grifos 

meus. Demais disso, não obstante os argumentos lançados pela requerida 

em sede de contestação, estes não prosperam, uma vez que, ao dedilhar 

minuciosamente os autos, em especial aos documentos acostados 

juntamente com a inicial (notas fiscais referente à venda de milho, peixes, 

cópia de contrato rural, etc.), verifica-se que a autora por toda sua vida 

exerceu atividade rural. Salienta-se ainda que, ao volver os olhos ao CNIS 

juntado pela requerida (ID. 24086753), vejo que a autora foi reconhecida 

pela Autarquia, inclusive, como trabalhadora rural, quando averbou 

período de atividade rural exercida em 2012, confirmando, portanto, sua 

qualidade de rurícola. Com efeito, comprovados os requisitos legais para 

obtenção do benefício da aposentadoria por idade de trabalhador rural, a 

procedência dos pedidos formulados na presente actio, é medida que se 

impõe. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o presente feito e o faço para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da 

Aposentadoria Rural por Idade à autora, Sra. Gumercinda Ribeiro da 

Rocha, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data da entrada do 

requerimento indeferido na via administrativa (DER – 17/12/2018 – ID. 

24086753, pág. 1), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os 

parâmetros para implantação do benefício: NOME COMPLETO Gumercinda 

Ribeiro da Rocha NOME DA MÃE Anair Ribeiro da Rocha. REGISTRO 

GERAL (RG) 1656804-4. CPF/MF 030.291.701-28. DATA DE NASCIMENTO 

09/06/1961. BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA 

DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 17/12/2018 – data do prévio requerimento 

administrativo – DER. 3 - DECLARO a natureza alimentícia das prestações, 

haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. 4 - Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 7 - Por fim, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). 8 - Sem custas, na forma da Lei. 9 - Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, SUBMETA-SE ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001128-67.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 14/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001140-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO AFONSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte exequente, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito, ante o decurso de prazo de 

suspensão.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, 

Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar os autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 14 de abril de 2020. 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001729-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE JESUS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001729-10.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ANA DE 

JESUS ARAUJO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. Vistos, etc. Ana de 

Jesus Araújo ajuizou “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade 

Híbrida (rural e urbana)” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, alegando, em síntese, possuir todos os requisitos necessários para 

perceber o benefício pleiteado. Com a inicial vieram os documentos. Ao ID 

15871648, recebida a inicial, momento em que fora deferido os benefícios 

da justiça gratuita, indeferido a tutela antecipada bem como designada 

audiência de instrução e julgamento. Citada, a requerida apresentou 

contestação (ID. 17378086), alegando, em síntese, que a autora não 

preenche os requisitos necessários para perceber o benefício pleiteado, 
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ao final pugnou pela improcedência da ação. Ao ID. 17431446 fora 

certificado a tempestividade da contestação apresentada pela requerida 

ao ID. 17378086. Na sequência, ao ID. 18798830, a parte requerente 

manifestou-se nos autos impugnando os argumentos lançados na 

contestação de ID. 17378086. A instrução ocorreu ao ID. 19676473, 

momento em foi ouvido a parte autora bem como as testemunhas. Ato 

contínuo fora apresentado alegações finais remissivas à inicial. Por fim, 

diante da afetação dos Recursos Especiais n. 1.674.221/SP e n. 

1.788.404/PR – TEMA 1007, este Juízo suspendeu os autos até o seu 

julgamento. (ID. 1968787). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, tendo em vista que o Superior 

Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais n. 1.674.221/SP e n. 

1.788.404/PR, correspondente ao TEMA 1007, que determinou a 

suspensão das ações previdenciárias que almejam a concessão de 

aposentadoria por idade rural e urbana (híbrida), dou prosseguimento ao 

feito. 2 – Pois bem. Em que pese à preliminar arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, uma vez que se reconhecido o direito da autora será a 

partir de 2017, não havendo que se falar em quinquênio. 3 - Estando 

devidamente instruído o feito, passo ao julgamento do mérito. 

Depreende-se dos autos que a questão encartada repousa sobre o 

preenchimento da autora quanto aos requisitos para concessão da 

aposentadoria híbrida. In casu, trata-se de novidade introduzida pela Lei 

11.718/2008, que deu nova redação ao art. 48, da Lei 8.213/91, incluído no 

§ 3º, uma nova espécie de benefício de aposentadoria por idade 

conceituada pela maioria da doutrina como do tipo "híbrida" ou "mista", 

benefício previdenciário destinado ao trabalhador rural quando completos 

os 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. Vejamos a redação 

do § 3º: § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que 

não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa 

condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher.” (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). A inclusão desse 

parágrafo ao art. 48 traz uma nova esperança de alcançar a tão sonhada 

aposentadoria pelos trabalhadores rurais. Ao contrário do que acontece 

quando o pedido administrativo versa sobre aposentadoria por idade rural 

"pura" (aquela prevista no art. 48, § 2º), o tempo de contribuição urbana 

do segurado não implicará em indeferimento do benefício. Ao avesso, 

servirá para computar o tempo de carência mínima exigida pelo artigo 142 

da Lei 8.213/91 para concessão da aposentadoria. Em outras palavras, o 

tempo urbano será somado ao tempo rural para fins de preenchimento de 

carência mínima. Neste viés, colaciono o seguinte julgado, vejamos: 

“EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

HÍBRIDA POR IDADE. LEI Nº 11.718/08. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. I. O objetivo dos embargos de 

declaração, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 

2015, é sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, a 

ocorrência de erro material no julgado. II. A alteração legislativa trazida 

pela Lei nº 11.718 de 20.06.2008, que introduziu os §§ 3º e 4º ao art. 48 

da Lei nº 8.213/91, passou a permitir a concessão de aposentadoria 

comum por idade àqueles segurados que, embora inicialmente rurícolas, 

passaram a exercer outras atividades e tenham idade mínima de 60 anos 

(mulher) e 65 anos (homem). (...) lV. Tendo a autora completado 60 anos 

de idade e preenchido a carência exigida pelos artigos 142 e 143 da Lei nº 

8.213/91, é de ser aplicada a referida alteração da legislação 

previdenciária e lhe conceder o benefício de aposentadoria híbrida por 

idade. V. Ainda que os embargos de declaração tenham a finalidade de 

prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1.022 do 

Novo CPC (STJ-1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, 

j. 23.11.92, rejeitaram os embs. , V. u., DJU 15.2.93, p. 1.665). VI. 

Embargos de declaração do INSS rejeitados. (TRF 3ª R.; EDcl-AC 

0044558-91.2012.4.03.9999; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Sérgio do 

Nascimento; Julg. 06/12/2016; DEJF 15/12/2016)” – Grifos meus. “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, 

"CAPUT ", E § 3º DA LEI Nº 8.213/91. ATIVIDADE RURAL E URBANA 

COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. CONCOMITANTE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

URBANA OU RURAL COM O IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. 

INEXIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. O 

benefício de aposentadoria por idade urbana exige o cumprimento de dois 

requisitos: a) idade mínima, de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher; 

e b) período de carência (art. 48, "caput ", da Lei nº 8.213/91). 2. Início de 

prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o 

reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. A atividade 

rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser 

considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de 

recolhimento de contribuições previdenciárias. 3. A Lei nº 11.718, de 20 

de junho de 2008, ao introduzir o § 3, do art. 48, do mencionado diploma 

legal, permitiu a aposentadoria por idade híbrida, possibilitando a contagem 

cumulativa do tempo de labor urbano e rural, para fins de aposentadoria 

por idade. 4. Em se tratando de aposentadoria por idade híbrida, não se 

exige a simultaneidade entre o implemento do requisito etário e o exercício 

da atividade laborativa, seja esta urbana ou rural. Precedentes do STJ e 

desta Corte. 5. Comprovadas as atividades rurais e urbanas pela carência 

exigida, e preenchida a idade necessária à concessão do benefício, faz 

jus a parte autora ao recebimento da aposentadoria por idade. 6. Apelação 

desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido Fixados, de ofício, os 

consectários legais. (TRF 3ª R.; AC 0044584-84.2015.4.03.9999; Décima 

Turma; Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio; Julg. 06/12/2016; DEJF 15/12/2016)” 

– Grifos meus. “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. ATIVIDADE RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DOCUMENTOS EM NOME DE FAMILIAR QUE PASSOU A EXERCER 

ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O LABOR RURAL. PROVA MATERIAL 

ESCASSA. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. 

REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. 1. É devida a aposentadoria por 

idade mediante conjugação de tempo rural e urbano durante o período 

aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei n. 11.718/08, que 

acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei n. 8.213/91, contanto que cumprido o 

requisito etário de 60 (sessenta) anos para mulher e de 65 (sessenta e 

cinco) anos para homem e a carência mínima exigida. 2. (...) 4. Uma vez 

que não há comprovação de labor rural a ser somado aos períodos de 

labor urbano da autora, não é possível concessão de aposentadoria por 

idade híbrida. (TRF 4ª R.; APELREEX 0011451-87.2016.404.9999; RS; 

Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Taís Schilling Ferraz; Julg. 22/11/2016; DEJF 

15/12/2016) – Grifos meus. TRF1-0290136) PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE MISTA OU HÍBRIDA. 

TRABALHADOR URBANO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 

RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 3. 

Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 20.06.2008, que 

acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se 

ao trabalhador rural o cômputo de períodos que não sejam de atividade 

rural, para fins de aposentadoria por idade. Trata-se da chamada 

aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", cabendo ao segurado 

comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos de idade, se mulher. 4. Para a conjugação do tempo de 

serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana passa a exercer trabalho rurícola (art. 51, § 4º do 

Decreto nº 3.048/1999). (...) 7. O reconhecimento do tempo de serviço 

rural, comprovadamente desempenhado por trabalhador menor em regime 

de economia familiar, é assente no STJ com o entendimento no sentido da 

possibilidade do seu cômputo, para fins previdenciários, a partir dos 12 

(doze) anos de idade (STJ - AR: 3629 RS 2006/0183880-5, Relator: 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 

23.06.2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09.09.2008). 

(...) (Apelação Cível nº 0029483-65.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF 

da 1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 19.07.2017, unânime, 

e-DJF1 09.08.2017). Grifos meus. Portanto, a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade híbrida pretendida pela autora exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 60 anos, se 

mulher, e 65 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 3º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, §

§ 2º e3º, da Lei n° 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição 

contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurado especial 

no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no 

art. 11, VII, e § 1º, da Lei n° 8.213/91. Quanto ao requisito idade, a 

requerente, nascida em 27/10/1952 (ID 15675487, pág. 1), atingiu a idade 

mínima necessária para se aposentar no ano de 2012, cabendo-lhe ainda, 
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demonstrar por início de prova material, corroborado com prova 

testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que pertine ao 

requisito carência, deve a requerente demonstrar que o exercício de 

atividade rural e urbana, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no 

prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses. Nesse tema, consoante o 

artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço 

rural só produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova 

material, contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que 

esta prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

Quanto à idade mínima para a caracterização como segurado especial, 

encontra-se consubstanciada na Súmula n. 05 da Turma Nacional de 

Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que 

segue transcrita: “Prestação de Serviço Rural. A prestação de serviço 

rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”. Assim, a requerente juntou como início de prova material: 

a) Certidão de casamento, constando a profissão de seu esposo na 

condição de agricultor, lavrado no ano de 1995 (ID. 15675473, pág. 1); b) 

CTPS da autora, onde consta que exerceu atividade laborativa nos anos 

de 1981 e de 2003 a 2004, totalizando em aproximadamente 1 ano e 6 

meses de labor urbano, (ID. 15675478, pág. 1/2); c) Nota fiscal em nome 

da autora referente a compra de vacinas para o gado, anos 1997 – 2000 

(ID. 15675480, pág. 1 – 15675481, pág. 2); d) Cupom fiscal referente a 

venda de algodão em nome do esposo, Sr. Edson de Oliveira Araújo, anos 

1987 – 1990 – 1992 – 1993 - 1994 (ID. 15675480, pág. 2 – 15675485, pág. 

1); e) Cópia do indeferimento do benefício na via administrativa (ID. 

15675488, pág 1/2), entre outros. De acordo com a jurisprudência pátria 

dominante, ante a realidade fática vivida pelos rurícolas e face à patente 

hipossuficiência dos trabalhadores do campo, até prova em contrário, os 

documentos acima mencionados, carreados aos autos, servem de início 

de prova material que comprova o exercício de atividade rural por parte do 

autor, senão vejamos: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. IDADE MÍNIMA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.1. O benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, por prova material plena ou por prova testemunhal baseada em 

início de prova documental, na forma do art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, bem 

como a idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher.2. 

Estende-se à mulher a condição de rurícola do marido indicada na certidão 

de registro civil de casamento realizado em 06.07.1963 (fl. 10).3. Prova 

documental complementada pela prova testemunhal (fls. 28/29).4. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos da Lei n. 6.899, de 8 de abril 

de 1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal.5 Cedendo à orientação desta c. Turma, os 

juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei 

nº. 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. 

conforme são aplicados nas cadernetas de poupança. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.6. Remessa 

oficial provida parcialmente, nos termos dos itens 4 e 5.(REO 

0068171-14.2008.4.01.9199/GO, Rel. Desembargador Federal Francisco 

De Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1 p.84 de 16/09/2010). (Grifos 

meus). Portanto, verifico que os documentos juntados são bastante para 

configurar o início de prova material. Vale destacar que a prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Cabe salientar ainda que conforme a recente súmula 577 do STJ: 

“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento 

mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório”. Ademais, não bastassem às 

provas documentais carreadas, as testemunhas ouvidas em audiência de 

instrução (ID. 19676476) confirmaram o trabalho rurícola da autora desde 

longa data, senão vejamos: “Que é conhecido da autora desde 1983. Que 

foi na época em que a autora chegou com a família para trabalhar 

diretamente na lida do campo. Que permaneceram nas terras até meados 

de 1996. Que o sítio do genitor da testemunha é próximo à propriedade 

rural da autora. Que a autora sempre morou e trabalhou no sítio do sogro. 

Que lá plantavam arroz, feijão, milho. Que a família foi embora para São 

Paulo. Que retornaram para Colíder para trabalhar novamente no meio 

rural. Que o esposo mora e ajuda a autora no sítio com o plantio. Que 

atualmente tem pequenos animais no sítio. Que criam galinhas. Que não 

tem empregados nem maquinários para auxiliar no labor rural. Que a 

autora não tem veículos nem propriedades na cidade. Que a autora já 

trabalhou com roçadas. Que a testemunha mora na mesma comunidade 

que a autora. Que já viu a autora trabalhando diretamente na lida do 

campo.” (SIC) Garaldo Ferreira do Nacimento. “Que conhece a autora 

desde 1983. Que foi na época em que a testemunha veio de Terra 

Roxa/PR a fim de trabalhar no meio rural, tempo em que conheceu a família 

da autora. Que a autora chegou depois que a testemunha. Que eram 

praticamente vizinhos de sítio. Que o sítio não era próprio. Que 

trabalhavam com roçadas. Que plantavam arroz, feijão, milho, algodão, 

etc. Que até hoje mora próximo da autora. Que permaneceram plantando 

até alguns anos atrás. Que plantaram lavoura por mais de 15 anos. Que a 

autora e sua família saíram do sítio, todavia, retornaram depois de alguns 

anos. Que atualmente a autora mora com o esposo. Que o filho da autora 

também trabalha no sítio junto com a família. Que o esposo da autora é 

aposentado. Que a renda proveniente da lida rural sempre foi para 

subsistência da família. Que depois que se aposentou o esposo não 

continuou trabalhando. Que na época não tinham empregados nem 

maquinários. Que não tem veículos nem casa na cidade.” (SIC) Sileide do 

Carmo Macedo. Quanto à qualidade de segurada na condição de 

trabalhador rural, o art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalino, na 

medida em que privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as 

numa situação excepcional, à medida que isenta esse grupo de 

apresentarem perante a previdência contribuições, bastando para tanto a 

comprovação do equivalente em exercício da atividade rural ao período de 

carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). As testemunhas 

ouvidas em juízo informaram que a autora por muito tempo morou e 

trabalhou na zona rural, exercendo atividade rural, sendo que estas 

atividades eram desenvolvidas em regime de economia familiar, contudo, 

embora não podendo precisar o tempo exato do labor desempenhado, com 

base no início de prova material e testemunhal, reconheço-a de 1982 

(quando a autora saiu do labor urbano, retornando ao rural) a 2003 (época 

em que a autora saiu do labor rural, retornando ao urbano). Por fim, 

tratando de aposentadoria por idade híbrida, nos resta analisar a 

documentação trazida aos autos, com o fito de verificar o tempo laborado 

pela mesma no meio urbano. Somando o total trabalhado pela autora em 

ambas as atividades (urbana (1 ano e 6 meses) e rural (21 anos)), 

chega-se ao montante superior 22 (vinte e dois) anos, sendo, portanto, 

devida a aposentadoria híbrida à autora. Em que pese a louvável 

manifestação da requerida lançada à contestação (ID. 17378086), não 

merecem prosperar, uma vez que o fato do esposo da autora exercer 

labor urbano não descaracteriza a sua qualidade de segurada especial 

rural. Registre-se ainda que a autora exerceu atividade urbana por curto 

período, não excedendo 2 anos, retornando a lida rural, o que de fato 

serviu para computar com o labor rurícola. Assim, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício da aposentadoria por idade 

híbrida, imperiosa se faz a procedência dos pedidos contidos na presente 

actio. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o presente feito, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da Aposentadoria 

por Idade Híbrida à autora, Sra. Ana de Jesus Araújo, na base do 

salário-de-benefício, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo indeferido 

(DER – 22/11/2017 – ID. 15675488, pág. 1 – 17378089, pág. 3), 

devidamente atualizadas. 4 - DECLARO a natureza alimentícia das 

prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a 

remuneração do trabalhador quando, em razão da idade avançada, não 

tem condições de exercer atividade laborativa. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 5 - Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 
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fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 6 - Os juros de 

mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 

do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 

11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária. 7 - Ainda, DETERMINO que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. 8 - Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 9 - Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). 10 - Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens. 11 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 12 - Diante da eventual 

preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário 

se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo 

o julgado da seguinte forma: CPF: 361.593.078-94. Nome da segurada: 

Ana de Jesus Araújo. Nome da Mãe: Ercília Maria Mafra. Endereço do 

segurado: Rua das Orquídeas, n. 600, Celídio Marques, Setor Oeste, 

78500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por Idade 

Híbrida. DIB: 22/11/2017 – data do requerimento administrativo – DER. 

Renda mensal: salário-de-benefício. Prazo para cumprimento da sentença: 

30 (TRINTA) DIAS. CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário, com as 

cautelas de estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSANETE MARTINS BORGHEZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000710-32.2019.8.11.0009. AUTOR(A): 

CLEUSANETE MARTINS BORGHEZAN. RÉU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos, etc. 

Cleusanete Martins Borghezan ajuizou a presente ação previdenciária 

objetivando a concessão da aposentadoria por idade rural em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Juntamente com a inicial vieram acostados os 

documentos. Recebida a inicial (ID. 19501736), este Juízo deferiu a 

gratuidade da justiça, indeferiu a tutela antecipada, determinou a citação 

da requerida bem como designou audiência de instrução e julgamento. 

Devidamente citada, a Autarquia ré apresentou defesa na modalidade de 

contestação (ID. 24029262), momento em que suscitou preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio, em seguida, 

alegou que a autora não logrou êxito em comprovar atividade rural pelo 

período necessário, requisito para obtenção da aposentadoria pleiteada. 

Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Na sequência, a Secretaria 

da Vara certificou a tempestividade da contestação apresentada pela 

requerida (ID. 24067610). Em seguida, a autora apresentou impugnação à 

contestação (ID. 24228829), alegando, em suma, que os documentos 

juntados aos autos são bastante para configurar a qualidade rural da 

autora, eis que exerceu atividade rurícola por toda sua vida. Por 

derradeiro, requestou pela procedência dos pedidos elencados na 

exordial. Por fim, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que este Juízo colheu o depoimento pessoal da parte 

autora e das testemunhas presentes. Ato contínuo, a autora apresentou 

alegações finais remissivas à inicial e impugnação à contestação, 

permanecendo os autos conclusos para prolação de sentença (ID. 

26025501). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, cumpre 

ressaltar que, em relação à preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio arguida pela requerida em sede 

contestação (ID. 24029262), verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se 

deu em 2019 e, se reconhecido o direito da autora será a partir de 2019, 

ano em que ocorreu o requerimento/indeferimento do benefício na via 

administrativa (ID. 19499880), não havendo que se falar, portanto, em 

quinquênio. 2 - Assim, estando devidamente instruído o feito e não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. Como relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade, na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua 

condição rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do 

benefício pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

ao trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) 

idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, 

II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n. 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurada especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n. 8.213/91. A 

requerente, nascida em 29/05/1957 (documento de ID. 19499854), atingiu 

a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2012, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, a autora juntou 

como início de prova material a fim de comprovar sua atividade 

desenvolvida no meio rural: a) Certidão de casamento constando a 

profissão de seu esposo (de cujus) como agricultor, em 1974 (ID. 

19499858, pág. 1); b) Certidão de óbito de seu marido, onde consta que 

era lavrador, ano de 1985 (ID. 19499860); c) Declaração de exercício de 

atividade rural em nome da autora, pelos períodos de 1984 a 2000 (ID. 

19499864, pág. 1/3; d) Diversas fichas de matrícula da filha em escola 

rural (comunidade Sol Nascente), onde consta a profissão da autora na 

condição de lavradora, anos de 1997 – 1998 – 1999 – 2000 (ID. 19499872, 

pág. 1/5); e) Diversas fichas de matrícula do filho em escola rural 

(comunidades Sol Nascente e Menino Jesus), onde consta a profissão da 

autora na condição de lavradora, anos de 1989 – 1990 – 1992 (ID. 

19499875, pág. 1/5); f) Cópia do comunicado de decisão do requerimento 

de benefício junto à Autarquia (ID. 19499880, pág. 1/2) e; g) Cópia do 

CNIS, constando que o INSS averbou 2 anos e 1 mês de atividade rural (ID. 

19499884, pág. 1). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que 

o início de prova material não abrangera necessariamente o número de 

meses idênticos à carência do benefício no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, como no caso dos autos. E ainda, parco o 

início de prova material, se a prova testemunhal for capaz de ampliar a 
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eficácia probatória ao tempo da carência, vinculando-se a carência, será 

devido o benefício de aposentadoria rural por idade. Vale destacar que 

esta prova material exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, 

correspondente a todo o período de carência, bastando que seja incipiente 

e razoável, e que traga a potencialidade da certeza quanto aos fatos 

narrados pela segurada, lembrando sempre as sérias dificuldades 

enfrentadas pelos trabalhadores rurais para constituir prova material, em 

face de sua ingenuidade típica e da falta de conhecimento quanto aos 

seus direitos (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Outrossim, as 

testemunhas ouvidas na audiência de instrução foram uníssonas ao 

confirmarem que a autora sempre morou na zona rural, exercendo 

atividade rural juntamente com sua família na Comunidade Novo Jesus, 

vejamos (ID. 26025501): “Que é conhecida da autora há muitos anos. Que 

já moraram na mesma comunidade. Que se conhecem fazem 10 a 15 

anos. Que a comunidade era conhecida como Menino Jesus. Que a autora 

sempre foi da lida rural. Que a família da autora plantavam lavoura de 

milho, arroz, batata, mandioca, hortaliças. Que criavam pequenos animais. 

Que já viu a autora trabalhando no sítio. Que a testemunha saiu do sítio 

primeiro que a autora.” (SIC) Maria Aparecida Moreira Martins. “Que é 

conhecida da autora há 15 anos. Que a autora morava juntamente com a 

família em um sítio. Que faz 10 anos que a testemunha está residindo na 

cidade. Que o sítio era do genitor da autora. Que a autora também fazia 

doces para vender. Que a autora sempre foi da lida rural. Que a autora 

plantava pequena quantidade. Que a testemunha já foi na propriedade 

onde a autora morava. Que a testemunha passava na estrada em frente o 

sítio. Que já viu a autora plantando mandioca com enxada. Que a 

testemunha permaneceu na propriedade por muito tempo. Que ficava na 

comunidade Novo Jesus.“ (SIC) Carmélia Batista dos Santos Silva. 

Ademais, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 

8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma pequena parcela de 

pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à medida que isenta 

esse grupo de apresentarem perante a previdência contribuições, 

bastando para tanto a comprovação do equivalente em exercício da 

atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 da Lei n° 

8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos membros 

deve ser indispensável para subsistência, com mútua dependência e 

colaboração, não podendo haver auxílio permanente de empregados na 

exploração da atividade ou mesmo o emprego maquinários. Além disso, 

cumpre ressaltar o recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal 

de Justiça e descrito na Súmula 577, in verbis: “É possível reconhecer o 

tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, 

desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o 

contraditório.” (Súmula 577 STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, 

DJe 27/06/2016) As testemunhas ouvidas em juízo informaram que 

conhecem a autora e sua família há muitos anos e que por muito tempo 

moraram e trabalharam no meio rural, no município de Colíder/MT, 

especificamente na comunidade Novo Jesus, exercendo atividade rural, 

sendo que estas atividades desempenhadas foram realizadas em regime 

de economia familiar, não possuindo qualquer auxílio de maquinários ou 

empregados. Logo, não pairam dúvidas que a lide da autora era rural e em 

regime de economia familiar. Isso porque de acordo com o que dispõe o 

11, inciso VII, 2, da Lei nº 8.213/91, é segurado especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Ademais, não obstante os argumentos lançados pela requerida em sede 

de contestação (ID. 24029262), estes não prosperam, uma vez que, ao 

dedilhar minuciosamente os autos, em especial aos documentos 

acostados juntamente com a inicial há confirmação de que a lida da autora 

por toda sua vida foi rural. Em que pese à autora tenha vertido 

contribuições, verifica-se que este labor fora desempenhado em uma 

chácara (meio rural) por tempo inferior (três meses) em relação ao período 

de 180 (cento e oitenta) meses, conforme se exige no artigo 142 da Lei n° 

8.213/91. De mais a mais, salienta-se ainda que, ao volver os olhos ao 

CNIS juntado pela requerida (ID. 24029263, pág. 1), vejo que a autora é 

pensionista por morte de trabalhador rural (esposo) desde 1985, logo, em 

análise a todo o conjunto de documentos, não há qualquer dúvida quanto a 

lide da autora como rurícola. Com efeito, comprovados os requisitos legais 

para obtenção do benefício da aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, a procedência dos pedidos formulados na presente actio, é medida 

que se impõe. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o presente feito e o 

faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da Aposentadoria Rural por Idade à autora, Sra. Cleusanete 

Martins Borghezan, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data da entrada do requerimento indeferido na via administrativa (DER – 

17/01/2019 – ID. 24029263, pág. 2), devidamente atualizadas. Nos termos 

do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, 

segue os parâmetros para implantação do benefício: NOME COMPLETO 

Cleusanete Martins Borghezan. NOME DA MÃE Constância Albano 

Zeferino. REGISTRO GERAL (RG) 1.724.032 SSP/PR. CPF/MF 

459.104.481-53. DATA DE NASCIMENTO 29/05/1957. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 17/01/2019 – data do prévio requerimento administrativo – 

DER. 3 - DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. 4 - Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 7 - Por fim, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). 8 - Sem custas, na forma da Lei. 9 - Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, SUBMETA-SE ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001950-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIELLI VIVIANI POPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001950-90.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

J. SAFRA S.A REQUERIDO: NADIELLI VIVIANI POPE Vistos etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por Banco 

Bradesco S.A., pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de José 

Pereira da Cunha ME e José Pereira da Cunha, todos devidamente 
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qualificadas e representadas nos autos. Alega o Requerente, em suma, 

que firmou com o Requerido contrato de financiamento com garantia de 

alienação fiduciária para aquisição de bens, onde relata que o requerido 

deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando 

assim com a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, 

além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios. 

Recebida a inicial (ID 10666468), foi concedido a liminar pleiteada, 

expedindo-se o mandado de busca e apreensão, sendo devidamente 

cumprido, e o bem móvel apreendido e depositado na pessoa indicada pelo 

requerente (ID 10778068). Citado (ID 10777607), o requerido deixou 

decorrer o prazo sem apresentação de defesa, conforme certidão ao ID 

16588698. Entre um ato e outro, a parte autora opôs embargos de 

declaração ao ID 10831147, sendo rejeitados por este juízo ao ID 

12110644. Após, a parte autora manifestou pelo julgamento antecipado da 

lide (ID 16848462), e em seguida, juntou ao ID 16872303 o comprovante de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça determinado ao ID 16589204. 

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Busca e Apreensão objetivando o Requerente a apreensão do bem 

alienado fiduciariamente entre as partes, em razão do descumprimento 

contratual avençado. A matéria sub judice envolve questão unicamente de 

direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 

355, I e II, do CPC/2015, posto que desnecessária maior produção de 

provas e por se tratar de réu revel. Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Ademais, o requerido, 

devidamente citado, não apresentou resposta, razão por que decreto a 

sua REVELIA e APLICO os efeitos do art. 344, do CPC. Pois bem, no 

contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do 

bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme 

determina a lei (Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao 

credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida 

liminarmente, e cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a 

ser o exclusivo possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do 

bem serão consolidadas no patrimônio do credor). Senão vejamos: “A 

alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 

na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (ID 9965336), que as partes 

efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos (ID 

9965341). Ademais, nos termos da Súmula nº 72 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça e com espeque no artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 

911/69, consideradas as alterações operadas pela Lei nº 13.043/14, a 

constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, de modo que restou 

comprovado conforme tentativa de notificação extrajudicial ao endereço 

fornecido no contrato (ID 9965346) e instrumento de protesto (ID 

9965348). Portanto, superada qualquer irregularidade na constituição da 

mora, configurando-se válida a medida liminar concedida. Assim, diante da 

eficácia do ato e da consectária mora da devedora, cristalino o interesse 

de agir da instituição financeira, que instruiu bem seu pedido, acostando 

os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as 

partes e que denota a relação de direito material da qual decorre a 

pretensão inaugural. Tanto mais porque a parte ré não purgou a mora em 

juízo, na oportunidade a ela conferida, e permitiu que se tornassem 

verdadeiros os fatos afirmados na inicial, razão pela qual procedência do 

pedido da parte autora é medida de rigor. Senão vejamos, sobre o tema: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). Posto 

isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel, ao qual torno definitiva a decisão liminar (ID 

10666468), facultando-lhe a venda, para o pagamento do crédito e das 

despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, 

com a devida prestação de contas. CONDENO o Requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor dado à causa, corrigido desde o ajuizamento da 

ação. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta 

sentença, de forma que o Autor consiga alienar o veículo descrito na 

inicial a terceiros. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002160-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS FAVERO MOVEIS E CARROCERIAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002160-78.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: IRMAOS FAVERO MOVEIS E 

CARROCERIAS LTDA Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal proposto 

pelo Município de Colíder/MT contra Irmãos Favero Moveis e Carrocerias 

Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

aos Ids. 19548287 e 19546293, o requerente noticiou o pagamento da 

dívida exequenda pelo executado na via administrativa, requerendo o 

cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO. Decido. 1 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Assim, 

diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

noticiado aos Ids. 19548287 e 19546293, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. Condeno a parte 

executada em custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado da sentença 
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devidamente certificado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. 2 – Por fim, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, pois 

apesar de no despacho inicial já terem sido fixados os honorários 

advocatícios, sequer havia sentença nos autos para subsidiar o pleito de 

Id. 19546293. Além disso, destaca-se que, compulsando os presentes 

autos, vislumbra-se que o advogado exequente indicado no petitório de Id. 

19546293 é diverso aquele que distribuiu a presente ação e atuou durante 

sua tramitação, inclusive, quando da fixação dos honorários de 

sucumbência. Ou seja, o advogado peticionante é ilegítimo para requer o 

cumprimento de sentença para receber os honorários de sucumbência. 

Destaca-se ainda, que, inobstante a presente demanda que originou os 

honorários de sucumbência tratar-se de execução fiscal, onde o autor é a 

Fazenda Pública Municipal, os honorários pertencem ao advogado. 

Inteligência do art. 23 do EOAB. E, portanto, o fato de ter o referido ente 

público ter constituído novos procuradores/advogados, o direito do 

advogado que anteriormente patrocinava a causa permanece. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002160-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS FAVERO MOVEIS E CARROCERIAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002160-78.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: IRMAOS FAVERO MOVEIS E 

CARROCERIAS LTDA Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal proposto 

pelo Município de Colíder/MT contra Irmãos Favero Moveis e Carrocerias 

Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

aos Ids. 19548287 e 19546293, o requerente noticiou o pagamento da 

dívida exequenda pelo executado na via administrativa, requerendo o 

cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO. Decido. 1 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Assim, 

diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

noticiado aos Ids. 19548287 e 19546293, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. Condeno a parte 

executada em custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado da sentença 

devidamente certificado, ao ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. 2 – Por fim, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, pois 

apesar de no despacho inicial já terem sido fixados os honorários 

advocatícios, sequer havia sentença nos autos para subsidiar o pleito de 

Id. 19546293. Além disso, destaca-se que, compulsando os presentes 

autos, vislumbra-se que o advogado exequente indicado no petitório de Id. 

19546293 é diverso aquele que distribuiu a presente ação e atuou durante 

sua tramitação, inclusive, quando da fixação dos honorários de 

sucumbência. Ou seja, o advogado peticionante é ilegítimo para requer o 

cumprimento de sentença para receber os honorários de sucumbência. 

Destaca-se ainda, que, inobstante a presente demanda que originou os 

honorários de sucumbência tratar-se de execução fiscal, onde o autor é a 

Fazenda Pública Municipal, os honorários pertencem ao advogado. 

Inteligência do art. 23 do EOAB. E, portanto, o fato de ter o referido ente 

público ter constituído novos procuradores/advogados, o direito do 

advogado que anteriormente patrocinava a causa permanece. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001722-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (REQUERIDO)

JOSE PEREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001722-52.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP, JOSE PEREIRA 

DA CUNHA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, proposta por Banco Bradesco S.A., pessoa jurídica de 

direito privado, em desfavor de José Pereira da Cunha ME e José Pereira 

da Cunha, todos devidamente qualificadas e representadas nos autos. 

Alega o Requerente, em suma, que firmou com o Requerido contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de 

bens, onde relata que o requerido deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Recebida a inicial (ID 10666468), 

foi concedido a liminar pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e 

apreensão, sendo devidamente cumprido, e o bem móvel apreendido e 

depositado na pessoa indicada pelo requerente (ID 10778068). Citado (ID 

10777607), o requerido deixou decorrer o prazo sem apresentação de 

defesa, conforme certidão ao ID 16588698. Entre um ato e outro, a parte 

autora opôs embargos de declaração ao ID 10831147, sendo rejeitados 

por este juízo ao ID 12110644. Após, a parte autora manifestou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 16848462), e em seguida, juntou ao ID 

16872303 o comprovante de recolhimento da diligência do oficial de justiça 

determinado ao ID 16589204. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão objetivando o 

Requerente a apreensão do bem alienado fiduciariamente entre as partes, 

em razão do descumprimento contratual avençado. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I e II, do CPC/2015, posto que 

desnecessária maior produção de provas e por se tratar de réu revel. Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Ademais, o 

requerido, devidamente citado, não apresentou resposta, razão por que 

decreto a sua REVELIA e APLICO os efeitos do art. 344, do CPC. Pois bem, 

no contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse 

do bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme 

determina a lei (Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao 

credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida 

liminarmente, e cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a 

ser o exclusivo possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do 

bem serão consolidadas no patrimônio do credor). Senão vejamos: “A 

alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 

na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (ID 9965336), que as partes 

efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos (ID 

9965341). Ademais, nos termos da Súmula nº 72 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça e com espeque no artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 
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911/69, consideradas as alterações operadas pela Lei nº 13.043/14, a 

constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, de modo que restou 

comprovado conforme tentativa de notificação extrajudicial ao endereço 

fornecido no contrato (ID 9965346) e instrumento de protesto (ID 

9965348). Portanto, superada qualquer irregularidade na constituição da 

mora, configurando-se válida a medida liminar concedida. Assim, diante da 

eficácia do ato e da consectária mora da devedora, cristalino o interesse 

de agir da instituição financeira, que instruiu bem seu pedido, acostando 

os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as 

partes e que denota a relação de direito material da qual decorre a 

pretensão inaugural. Tanto mais porque a parte ré não purgou a mora em 

juízo, na oportunidade a ela conferida, e permitiu que se tornassem 

verdadeiros os fatos afirmados na inicial, razão pela qual procedência do 

pedido da parte autora é medida de rigor. Senão vejamos, sobre o tema: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). Posto 

isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel, ao qual torno definitiva a decisão liminar (ID 

10666468), facultando-lhe a venda, para o pagamento do crédito e das 

despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, 

com a devida prestação de contas. CONDENO o Requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor dado à causa, corrigido desde o ajuizamento da 

ação. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta 

sentença, de forma que o Autor consiga alienar o veículo descrito na 

inicial a terceiros. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000690-41.2019.8.11.0009. AUTOR(A): 

FRANCISCO DA SILVA LIMA. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Vistos, etc. Francisco da Silva Lima ajuizou a 

presente ação previdenciária objetivando a concessão da aposentadoria 

por idade rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega o autor, em 

suma, que requereu a aposentadoria por idade na via administrativa, 

todavia, o teve negado, sob o argumento de que não preenche os 

requisitos necessários para tanto, motivo pelo qual, inconformado com a 

decisão administrativa, propôs a presente ação. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial (ID. 19419979), foi deferido os benefícios 

da justiça gratuita, indeferido a tutela antecipada, e por fim designada 

audiência de instrução e julgamento. Em seguida, o autor apresentou o rol 

de testemunhas a serem ouvidos em Juízo (ID. 20838549). A audiência de 

instrução e julgamento restou prejudicada em razão de não ter ocorrido 

tempo hábil a realizar a citação da requerida para apresentar defesa bem 

como tomar ciência da solenidade designada (ID. 23542588). Por 

conseguinte, a Secretaria de Vara certificou nos autos que decorreu o 

prazo sem que a requerida apresentasse peça contestatória (ID. 

25641805). Finalmente realizou-se a audiência de instrução, oportunidade 

em que foi ouvido o autor e as testemunhas presentes. Ao término da 

instrução, fora apresentado alegações finais remissivas à inicial, 

reiterando o pedido de concessão de tutela antecipada pela parte autora, 

permanecendo os autos conclusos para prolação de sentença (ID. 

26023832). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, vale 

registrar que a requerida conforme certificado pela Secretaria de Vara (ID. 

25641805), deixou transcorrer o prazo in albis sem apresentar 

contestação, razão pela qual, DECRETO SUA REVELIA. Todavia, não se 

aplicam os seus efeitos, uma vez que, se trata de direito indisponível. 2 - 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao exame do mérito. Como relatado, 

trata-se de ação previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade, na qual 

a parte autora pretende o reconhecimento de sua condição rurícola, bem 

como de todos os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 

48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n. 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de 

segurado especial no curso do prazo fixado no item anterior, segundo o 

conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n. 8.213/91. O requerente, 

nascido em 22/09/1954 (documento - ID. 19415854, pág. 2), atingiu a idade 

mínima necessária para se aposentar no ano de 2014, cabendo-lhe ainda 

demonstrar por início de prova material corroborado com prova 

testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que pertine à 

carência, deve o requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, o requerente 

juntou como início de prova material: a) Certidão de casamento de seus 

genitores, constando a profissão de seu pai como lavrador, ano de 1955 

(ID. 19415858, pág. 1); b) Certidão expedida pela DPJC da época (1993), 

constando que a mãe do autor havia extraviado seus documentos, tais 

como carteira do sindicato de trabalhador rural, xerox de imóvel junto ao 

INCRA (ID. 194158, pág. 2); c) Declaração de doação de uma área de 

terras medindo 35x30 neste município (Colíder/MT), ano de 2002 (ID. 

1941588, pág. 4); d) DIAC – documento de informação e atualização 

cadastral em nome da mãe do autor, constando o endereço da 

propriedade rural, anos de 1997 – 1998 (ID. 19415858, pág. 5/8); e) Carta 

de anuência de imóvel rural expedida pelo INCRA em nome da mãe do 

autor, ano de 1983 (ID. 19415858, pág. 9); f) Contrato de compra e venda 

de propriedade rural em nome da mãe do autor, ano de 1976 (ID. 

19415858, págs. 10/12); g) Boletim de escola rural em nome dos filhos do 
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autor, na Comunidade Bom Jesus, município de Colíder/MT, ano de 1997 – 

1998 - 1999 – 2000 (ID. 19415858, pág. 13/14); h) Prontuário Civil em nome 

do genitor do autor, constando o endereço rural onde residem como sua 

profissão como lavrador, ano de 2019 (ID. 19415858, pág. 15); i) Carteira 

de trabalhador rural do genitor do autor (ID. 19415858, pág. 16) e; j) Cópia 

do comunicado de decisão do requerimento de benefício junto à Autarquia 

(ID. 20129172, pág. 1/3). O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pelo segurado, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). As testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas ao 

confirmarem o labor rurícola do autor juntamente com sua família em terras 

na Comunidade Bom Jesus, município de Colíder/MT, sendo que essas 

atividades sempre fora desempenhado desde longa data sem ajuda de 

quaisquer maquinários ou empregados, de forma manual, se não vejamos, 

em síntese (ID. 26023798): “Que conhece o autor desde meados de 1988. 

Que foi na época em que chegaram a Colíder/MT. Que o autor durante todo 

esse período exerce atividade laborativa na mesma chácara. Que o autor 

é trabalhador braçal. Que também cria gado leiteiro. Que planta roçada. 

Que o autor nunca trabalhou em labores urbanos. Que não tem veículos 

nem casas na cidade. Que sempre dependeu dessa atividade rural. Que o 

autor não possui outros bens. Que não tem empregados nem maquinários. 

Que sempre dependeu da renda da chácara.” (SIC) José Bibo do 

Nascimento. “Que é conhecido do autor há mais de 20 anos. Que durante 

esse período o autor sempre morou e exerceu atividade laborativa em uma 

chácara pequena. Que sempre morou no mesmo lugar. Que o autor 

sempre foi da lida rural. Que plantavam roçadas. Que a testemunha já viu 

o autor trabalhando diretamente na lida do campo. Que não possui outras 

fontes de renda. Que cria gado leiteiro. Que o autor vende leite para seu 

sustento. Que não tem casa na cidade. Que não tem veículos. Que o autor 

nunca trabalhou no meio rural. Que sempre dependeu da atividade rural.” 

(SIC) Geraldo Pereira da Silva. Ademais, vale destacar que a interpretação 

do art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que 

privilegia uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, à medida que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que 

o trabalho dos membros deve ser indispensável para subsistência, com 

mútua dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente 

de empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários agrícolas no cultivo da terra. Além disso, cumpre ressaltar o 

recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e descrito 

na Súmula 577, in verbis: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural 

anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em 

convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.” (Súmula 577 

STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016) 

Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo, informaram que o autor, por 

muito tempo, morou e trabalhou na zona rural, exercendo labor rural, 

sendo que estas atividades eram desenvolvidas em regime de economia 

familiar, não possuindo qualquer maquinário agrícola ou auxílio de 

empregados, exercendo sua atividade de forma manual. Sem sombra de 

dúvidas a lide do autor era rural e em regime de economia familiar. De 

acordo com o que dispõe o inciso VII, do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, é 

segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade agropecuária, ou, de seringueiro, ou, de 

extrativista vegetal, bem como, o pescador artesanal ou a este 

assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que trabalhem com o 

grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008). Ou 

seja, ainda que considerado como trabalhador rural individual, sua 

situação encontra guarida no permissivo legal referido. Assim sendo, 

estando comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial e o faço para condenar o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS ao pagamento da Aposentadoria Rural por Idade ao 

autor, Sr. Francisco da Silva Lima, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data do requerimento indeferido na via administrativa (DER – 16/12/2015 – 

ID. 19415861, págs. 1), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os 

parâmetros para implantação do benefício: Número da CI/RG: 0238908-8. 

Número do CPF: 288.781.751-53. Data de nascimento: 22/09/1957. Nome 

do segurado: Francisco da Silva Lima. Nome da mãe: Valmira Ferreira 

Lima. Endereço do segurado: Chácara Boa Esperança, S/N, Zona Rural, 

CEP: 78.500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: Aposentadoria Rural 

por Idade. DIB: 16/12/2015 – data do requerimento administrativo – DER. 3 - 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada, não tem condições de exercer atividade 

laborativa. 4 - Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, 

CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Com efeito, 

OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão, em especial, realizando a devida implantação da aposentadoria 

por idade rural ora concedida. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 5 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

7 - Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 8 - Sem 

custas, na forma da lei. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, SUBMETA-SE ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3, 

do Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001139-96.2019.8.11.0009. AUTOR(A): SILVANA 

NUNES CORDEIRO. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Silvana 

Nunes Cordeiro objetivando a concessão da aposentadoria por idade rural 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Com a inicial vieram acostados os 

documentos. Recebida a inicial (ID. 21288212), este Juízo deferiu a 

gratuidade da justiça, indeferiu a tutela antecipada, determinou a citação 

da requerida bem como designou audiência de instrução e julgamento. Em 

seguida, a autora apresentou manifestação nos autos informando o rol de 

testemunhas a serem ouvidas em Juízo (ID. 21838447). Logo na 

sequência, este Juízo redesignou a instrução, ante a necessidade em 

readequação de pautas (ID. 23764769). Devidamente citada (ID. 

23866094), a Autarquia ré apresentou defesa na modalidade de 

contestação (ID. 24076419), oportunidade em que suscitou preliminar de 

prescrição referente às parcelas vencidas anteriores ao quinquênio, por 

conseguinte, alegou que a autora não logrou êxito em comprovar atividade 

rural pelo período necessário, requisito para obtenção da aposentadoria 

pleiteada. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Sem demora, a 

Secretaria da Vara certificou a tempestividade da contestação 

apresentada pela requerida (ID. 24356392). Após, a autora impugnou a 

contestação apresentada pela requerida, alegando, em síntese, que a 

defesa realizada em nada pode repelir a pretensão inicial (aposentadoria), 

uma vez que os documentos juntados são bastantes para o 

preenchimento dos requisitos necessários para o pleito. Ao final, 

consignou ainda que recebe aposentadoria por invalidez desde 2012, 

pugnando, pela procedência da ação. (ID. 24707188). Por fim, realizou-se 

a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que este Juízo 

colheu o depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas 

presentes. Ato contínuo, a autora apresentou alegações finais remissivas 

à inicial, pugnando pela concessão da tutela antecipada. (ID. 26028872). 

Permaneceram os autos conclusos para prolação de sentença. É o relato 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Inicialmente, cumpre ressaltar 

que, em relação à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio arguida pela requerida em sede contestação 

(ID. 24076419), verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível 

no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2019 e, 

se reconhecido o direito da autora será a partir de 2018, ano em que 

ocorreu o requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa 

(ID. 21226284), não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - 

Assim, estando devidamente instruído o feito e não havendo mais 

preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do mérito. Como 

relatado, trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, 

na qual a parte autora pretende o reconhecimento de sua condição como 

rurícola, bem como de todos os requisitos para a concessão do benefício 

pleiteado. A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: (a) idade 

mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da 

CF/88, e art. 48, § 1º, da Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei n. 8.213/91), com especial 

atenção à tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei, e; (c) 

qualidade de segurada especial no curso do prazo fixado no item anterior, 

segundo o conceito descrito no art. 11, VII, e § 1º, da Lei n. 8.213/91. A 

requerente, nascida em 15/09/1963 (documento de ID. 21226264, pág. 2), 

atingiu a idade mínima necessária para se aposentar no ano de 2018, 

cabendo-lhe ainda demonstrar por início de prova material corroborado 

com prova testemunhal o efetivo exercício de atividade rural. No que 

pertine à carência, deve a requerente ainda demonstrar que o exercício de 

atividade rural na condição de segurada especial, à luz do artigo 142 da 

Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, 

imediatamente da data em que completou a idade mínima (aquisição do 

direito à aposentadoria), caso o pedido de benefício houver sido formulado 

após a cessação da atividade rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. 

Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a 

comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando 

baseada em início razoável de prova material, contemporânea à época dos 

fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma 

Nacional de Uniformização e Súmula 5 da Primeira Turma de Rondônia, 

DJ-RO de 23/11/2006), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se for necessária. No caso em tela, a autora juntou 

como início de prova material a fim de comprovar sua atividade 

desenvolvida no meio rural: a) Declaração de exercício de atividade rural, 

períodos 1999 a 2008 (ID. 21226270, pág. 2/4); b) Contrato de concessão 

de uso de imóvel rural, s/a (ID. 21226270, pág. 5/6); c) Cópia do cartão de 

contribuinte como micro produtor em nome do esposo da autora, desde o 

ano de 2003 (ID. 21226270, pág. 7); d) INFBEN em nome da autora, 

constando que é aposentada por invalidez rural desde 2012 (ID. 

21226270, pág. 8); e) Cópia da certidão do sindicato dos trabalhadores 

rurais em nome do esposo da autora, constando que é lavrador desde 

2002 (ID. 21226272, pág. 1); f) Certidão expedida pelo INCRA declarando 

que o esposo da autora é parceleiro desde 2004 no P.A. Veraneio (ID. 

21226272, pág. 3); g) Diversas notas fiscais em nome do esposo da 

autora referente à compra de vacina para o gado, venda de leite in natura 

para laticínios, anos 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 

2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2018 (ID. 21226277, pág. 

1/15); h) Cópia do comunicado de decisão do requerimento de benefício 

junto à Autarquia (ID. 21226284, pág. 1/3). O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pela segurada, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). As testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram que a autora e sua 

família residem e trabalham em um sítio localizado no assentamento do P.A. 

Veraneio (Colíder/MT) até os dias de hoje, local onde criam gado leiteiro, 

plantam hortaliças exercem demais atividades rurais para subsistência da 

casa, labor este que são desenvolvidos desde longa data sem ajuda de 

quaisquer maquinários ou empregados, sempre de forma manual, se não 

vejamos, em síntese (ID. 26028872): “Que é conhecido da autora há 16 

anos. Que a autora sempre morou em um sitio. Que sempre trabalhou na 

roça. Que a autora reside no P.A. Veraneio. Que fica em Colíder/MT. Que o 

marido da autora tira leite. Que a autora cria porcos, galinhas. Que tem um 

cavalo. Que também planta hortaliças. Que plantam capim para o gado. 

Que já viu a autora trabalhando diretamente na lida do campo. Que não tem 

empregados. Que não tem maquinários. Que tem um veículo simples 

(Strada), Que utilizam o carro para carregar lascas no meio da roça. Que 

dependem dessa renda. Que não sabe se a autora possui casa própria na 

cidade.” (SIC) Edvaldo Santana Rocha. “Que é conhecido da autora há 20 

anos. Que se conheceram no assentamento rural P.A. Veraneio, quando a 

autora chegou. Que a testemunha já estava lá. Que atualmente a autora 

vende leite. Que antigamente trabalhavam com lavoura. Que a família 

planta hortaliças. Que criam pequenos animais. Que já viu a autora 

trabalhando diretamente na lida rural. Que não tinha empregados. Que não 

tem maquinários para tirar leite. Que o trabalho com a ordenha é manual. 

Que não tem tratores. Que tem um carro usado para vir na cidade comprar 

coisas para o sítio. Que não tem casa na cidade.“ (SIC) Romildo Mendes. 

“Que conhece a autora há 20 anos. Que a autora sempre morou na 

mesma propriedade rural. Que o sítio fica no P.A. Veraneio. Que a autora 

planta hortaliças para vender. Que tiram leite. Que é somente para a 

subsistência. Que não sabe se tem empregados. Que não sabe se tem 

veículo próprio. Que não sabe se tem casa na cidade.” (SIC) José Dias 

Araújo. Ademais, vale destacar que a interpretação do art. 11, VII, § 1º, da 

Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma pequena 

parcela de pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à medida 

que isenta esse grupo de apresentarem perante a previdência 

contribuições, bastando para tanto a comprovação do equivalente em 
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exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 

da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos 

membros deve ser indispensável para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários. Além disso, cumpre ressaltar o recente entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e descrito na Súmula 577, in 

verbis: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao 

documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente 

prova testemunhal colhida sob o contraditório.” (Súmula 577 STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016) Evidentemente 

o labor desenvolvido desde tenra idade pela autora sempre foi rural e em 

regime de economia familiar. Isso porque de acordo com o que dispõe o 

11, inciso VII, 2, da Lei nº 8.213/91, é segurado especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Ademais, não bastassem à farta documentação carreada aos autos que 

comprovam o labor rurícola exercido desde longa data pela autora e sua 

família em regime de economia familiar, a requerida em sede de defesa (ID. 

24062099), argumentou que a autora não preenche os requisitos 

necessários para concessão da aposentadoria pleiteada. Isso porque a 

autora teria vertido contribuições em labores urbanos, no entanto, tenho 

que tais argumentos não prosperam, pois tais labores foram exercidos por 

pouco tempo (2 anos) em relação aos 15 anos necessários para a 

concessão da aposentadoria pretendida pela autora. Além disso, 

analisando minuciosamente os autos, verifico que a própria requerida 

reconheceu-a como segurada especial rural em sede administrativa 

quando concedeu auxílio-doença (2008 – 2012) e converteu-a em 

aposentadoria por invalidez (2012 – 2020), isso, inclusive, posteriormente 

ao labor desempenhado pela autora. Logo, inexistem quaisquer dúvidas 

em relação a qualidade de segurada da autora. Assim sendo, estando 

devidamente comprovados os requisitos necessários para obtenção da 

aposentadoria por idade rural, a procedência dos pedidos formulados na 

presente actio, é medida que se impõe. Pelo todo acima exposto, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o presente feito e o faço para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da Aposentadoria 

Rural por Idade à autora, Sra. Silvana Nunes Cordeiro, na base de um 

salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das parcelas 

vencidas e devidas desde a data da entrada do requerimento indeferido 

na via administrativa (DER – 19/10/2018 – ID. 21226284, pág. 1/3), 

devidamente atualizadas. Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da 

Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para implantação 

do benefício: NOME COMPLETO Silvana Nunes Cordeiro. NOME DA MÃE 

Gercina Alves de Moura. REGISTRO GERAL (RG) 24.332.547-2 SSP/PE. 

CPF/MF 118.174.898-44. DATA DE NASCIMENTO 15/09/1963. BENEFÍCIO 

CONCEDIDO Aposentadoria Rural por Idade. DATA DO INÍCIO DO 

BENEFÍCIO (DIB) 19/10/2018 – data do prévio requerimento administrativo – 

DER. 3 - DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. 4 - Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Nesse passo, 

vale salientar que, conforme o art. 124, inciso II, da Lei 8.213/91, é vedada 

a cumulação de duas aposentadorias, logo, diante da existência de 

benefício de aposentadoria por invalidez ATIVO em nome da autora na via 

administrativa (INFBEN de ID. 24076420, pág. 4), deverá a Autarquia 

Previdenciária cessá-lo no momento da implantação da aposentadoria por 

idade rural ora concedida mediante força judicial. Com efeito, OFICIE-SE o 

INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às 

Demandas Judiciais para cumprimento da presente decisão, em especial, 

realizando a cessação da aposentadoria por invalidez ativa e procedendo 

com a devida implantação da aposentadoria por idade rural. Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 5 - Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que a correção monetária se 

dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 7 - Por fim, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). 8 - Sem custas, na forma da Lei. 9 - Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, SUBMETA-SE ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001216-08.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONSOLACAO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001216-08.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DA 

CONSOLACAO RAMOS. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Maria da 

Consolação Ramos objetivando a concessão da aposentadoria por idade 

rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Com a inicial vieram 

acostados os documentos. Recebida a inicial (ID. 21611114), este Juízo 

deferiu a gratuidade da justiça, indeferiu a tutela antecipada, determinou a 

citação da requerida bem como designou audiência de instrução e 

julgamento. Em seguida, a autora apresentou manifestação nos autos 

informando o rol de testemunhas a serem ouvidas em Juízo (ID. 

22156753). Logo na sequência, este Juízo redesignou a instrução, ante a 

necessidade em readequação de pautas (ID. 23764769). Devidamente 

citada (ID. 23864841), a Autarquia ré apresentou defesa na modalidade de 

contestação (ID. 24062099), oportunidade em que suscitou preliminar de 

prescrição referente às parcelas vencidas anteriores ao quinquênio, por 

conseguinte, alegou que a autora não logrou êxito em comprovar atividade 

rural pelo período necessário, requisito para obtenção da aposentadoria 

pleiteada. Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Após, a autora 

manifestou-se nos autos requerendo a juntada das cartas de intimações 

das testemunhas que foram arroladas no presente feito (ID. 24173566). 

Por fim, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade 

em que este Juízo colheu o depoimento pessoal da parte autora e das 

testemunhas presentes. Ato contínuo, a autora apresentou alegações 

finais remissivas à inicial, pugnando pela concessão da tutela antecipada. 

(ID. 26025501). Permaneceram os autos conclusos para prolação de 

sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em relação à preliminar de prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio arguida pela requerida 

em sede contestação (ID. 24062099), verifica-se que se trata de 

prejudicial de mérito, incabível no presente feito, uma vez que o 

ajuizamento da ação se deu em 2019 e, se reconhecido o direito da autora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 356 de 810



será a partir de 2018, ano em que ocorreu o requerimento/indeferimento 

do benefício na via administrativa (ID. 21585880), não havendo que se 

falar, portanto, em quinquênio. 2 - Assim, estando devidamente instruído o 

feito e não havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao 

julgamento do mérito. Como relatado, trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, na qual a parte autora pretende o 

reconhecimento de sua condição como rurícola, bem como de todos os 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: (a) idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1º, da 

Lei n° 8.213/91); (b) carência, traduzida no efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 

2º, da Lei n. 8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida 

no artigo 142 da mesma lei, e; (c) qualidade de segurada especial no 

curso do prazo fixado no item anterior, segundo o conceito descrito no art. 

11, VII, e § 1º, da Lei n. 8.213/91. A requerente, nascida em 24/07/1958 

(documento de ID. 21585876, pág. 1), atingiu a idade mínima necessária 

para se aposentar no ano de 2013, cabendo-lhe ainda demonstrar por 

início de prova material corroborado com prova testemunhal o efetivo 

exercício de atividade rural. No que pertine à carência, deve a requerente 

ainda demonstrar que o exercício de atividade rural na condição de 

segurada especial, à luz do artigo 142 da Lei n° 8.213/91, deu-se no prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente da data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria), caso o 

pedido de benefício houver sido formulado após a cessação da atividade 

rural (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José 

Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 

55, § 3º, da Lei n° 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só 

produzirá efeito quando baseada em início razoável de prova material, 

contemporânea à época dos fatos alegados, não se exigindo que esta 

prova inicial corresponda a todo o período equivalente à carência do 

benefício (Súmulas 14 e 34 da Turma Nacional de Uniformização e Súmula 

5 da Primeira Turma de Rondônia, DJ-RO de 23/11/2006), devidamente 

corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se for necessária. 

No caso em tela, a autora juntou como início de prova material a fim de 

comprovar sua atividade desenvolvida no meio rural: a) Certidão de 

casamento constando a profissão de seu ex-marido como agricultor, em 

1975 (ID. 21585876, pág. 3/4); b) Certidão de nascimento dos filhos da 

autora, onde consta que o genitor foi agricultor, ano de 1976 e 1987 (ID. 

21585877, pág. 1/2); c) Diversas fichas de matrícula dos filhos da autora 

em escolas rurais (comunidades Grande Alvorada – São Marcos), anos 

de 1987 – 1988 – 1989 - 1991 – 1992 – 1993 – 1994 - (ID. 21585877, pág. 

3/12); d) Título expedido pelo INCRA em nome do ex-marido da autora 

referente à propriedade rural denominada de “Sítio Nossa Senhora 

Aparecida, em 1991 (ID. 21585879, pág. 1/5); e) Cópia do contrato de 

compra e venda da propriedade rural em nome do ex-marido da autora, 

ano de 1989 (ID. 21585879, pág. 9/10); f) Cópia do processo 

administrativo junto ao INCRA em nome do ex-marido da autora, onde 

consta que iniciou a ocupação em 1983, o documento foi lavrado em 1988 

(ID. 21585879, pág. 12/16); g) Certidão do INCRA informando o 

encaminhamento do processo administrativo de regularização fundiária, 

ano de 1997 (ID. 21585879, pág. 24); h) Cópia do comunicado de decisão 

do requerimento de benefício junto à Autarquia (ID. 21585880, pág. 1/2) e; 

i) Cópia do CNIS, constando que o INSS averbou 2 anos e 1 mês de 

atividade rural (ID. 21586290, pág. 1), entre outros. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento que o início de prova material não abrangera 

necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, como no 

caso dos autos. E ainda, parco o início de prova material, se a prova 

testemunhal for capaz de ampliar a eficácia probatória ao tempo da 

carência, vinculando-se a carência, será devido o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Vale destacar que esta prova material 

exigida pela lei não precisa ser exaustiva, isto é, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja incipiente e razoável, e que traga 

a potencialidade da certeza quanto aos fatos narrados pela segurada, 

lembrando sempre as sérias dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 

rurais para constituir prova material, em face de sua ingenuidade típica e 

da falta de conhecimento quanto aos seus direitos (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). As testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento 

foram uníssonas ao confirmarem o labor rurícola da autora nas 

comunidades Grande Alvorada e São Marcos, sendo que essas 

atividades foram desenvolvidas sem qualquer ajuda de maquinários ou 

empregados, sempre de forma manual, se não vejamos (ID. 26079991): 

“Que conhece a autora há 26 ou 27 anos. Que quando a testemunha 

chegou à comunidade a autora já estava trabalhando no campo. Que a 

autora cria porcos, galinhas. Que planta hortaliças. Que vende para 

sobreviver. Que não tem outras fontes de renda. Que não tem 

empregados nem maquinários para auxilio no labor rural. Que tudo manual. 

Que já viu a autora trabalhando diretamente na lida do campo. Que quando 

a testemunha se mudou para a Comunidade São Marcos comprou o sítio 

do ex-marido da autora. Que a testemunha comprou o sítio em razão do 

divórcio, todavia, a autora continuou morando lá, pois não queria morar na 

cidade. Que a autora continua morando lá até hoje. Que a autora não é 

empregada. Que não paga aluguel. Que somente mora lá. Que é 

“comodato”. Que a autora mora em uma casa pequena dentro da 

propriedade.” (SIC) Eni Neves de Paula. “Que conhece a autora há muito 

tempo. Que a testemunha tinha um sítio próximo ao que autora morava. 

Que depois de um tempo compraram uma chácara na Comunidade São 

Marcos. Que durante todo esse período a autora trabalhava na roça e 

criava galinhas. Que plantava mandioca, batata, hortaliças. Que era 

somente para sua subsistência. Que a autora vende as coisas que 

provém do sítio para sobreviver. Que sempre foi da lida rural. Que 

compraram o sítio. Que a autora mora no mesmo sítio até hoje. Que os 

novos proprietários deixaram a autora morar lá. Que depende da renda do 

sítio.“ (SIC) Osmarina dos Santos Nicoleti. “Que é conhecido da autora há 

muito tempo. Que se conhecerem aproximadamente em 1987. Que a 

autora sempre foi da “roça”. Que a autora já morou em outra comunidade. 

Que a testemunha já morou próximo ao sítio onde reside a autora. Que já 

foi no sítio onde residia a autora. Que a autora criava frangos para 

vender. Que a autora plantava somente para sua subsistência. Que 

quando conheceu a autora ela já estava casada. Que trabalhava somente 

a família. Que após a separação do casal, a autora continuou exercendo 

atividade rural. Que a autora cria galinhas, porcos, etc. Que não tinham 

ajuda de maquinários ou empregados. Que não tem casa na cidade. Que 

após a separação os filhos da autora foram morar na cidade, porém, a 

autora continuou no sítio. Que depois que a autora se divorciou, ainda 

continuou morando no mesmo sítio. Que o sítio foi vendido, porém, a nova 

proprietária permitiu que a autora continuasse morando ali.“ (SIC) José 

Barbaresco Filho. Ademais, vale destacar que a interpretação do art. 11, 

VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91 é cristalina na medida em que privilegia uma 

pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação excepcional, à 

medida que isenta esse grupo de apresentarem perante a previdência 

contribuições, bastando para tanto a comprovação do equivalente em 

exercício da atividade rural ao período de carência. (art. 39, I c/c art. 142 

da Lei n° 8.213/91). Por economia familiar entende-se que o trabalho dos 

membros deve ser indispensável para subsistência, com mútua 

dependência e colaboração, não podendo haver auxílio permanente de 

empregados na exploração da atividade ou mesmo o emprego 

maquinários. Além disso, cumpre ressaltar o recente entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e descrito na Súmula 577, in 

verbis: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao 

documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente 

prova testemunhal colhida sob o contraditório.” (Súmula 577 STJ, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016) 

Inquestionavelmente o labor desempenhado pela autora era rural e em 

regime de economia familiar. Isso porque de acordo com o que dispõe o 

11, inciso VII, 2, da Lei nº 8.213/91, é segurado especial a pessoa física 

residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária, 

ou, de seringueiro, ou, de extrativista vegetal, bem como, o pescador 

artesanal ou a este assemelhado e, ainda, o cônjuge ou companheiro, o 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade, dos segurados citados, que 

trabalhem com o grupo familiar respectivo (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). Ou seja, ainda que considerado como trabalhador rural 

individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal referido. 

Ademais, não bastantes à farta documentação carreada aos autos que 
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comprovam o labor rurícola exercido desde longa data pela autora, a 

requerida em sede de defesa (ID. 24062099), argumentou que a autora 

não preenche os requisitos necessários para concessão da 

aposentadoria pleiteada. Ocorre que, analisando minuciosamente os 

autos, verifico que inexistem quaisquer indícios que a autora possa ter 

desempenhado atividade laborativa em meio urbano. Com efeito, 

confirmada a qualidade de trabalhadora rural da autora e, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício da aposentadoria pretendida, 

a procedência dos pedidos formulados na presente actio, é medida que se 

impõe. Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o presente feito 

e o faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento da Aposentadoria Rural por Idade à autora, Sra. Maria da 

Consolação Ramos, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data da entrada do requerimento indeferido na via administrativa (DER – 

17/08/2018 – ID. 21585880), devidamente atualizadas. Nos termos do art. 

80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução Presi/Cojef nº 16/2010, segue os 

parâmetros para implantação do benefício: NOME COMPLETO Maria da 

Consolação Ramos. NOME DA MÃE Isabel Magalhães Ramos. REGISTRO 

GERAL (RG) 1.592.977-9. CPF/MF 028.440.821-22. DATA DE 

NASCIMENTO 24/07/1958. BENEFÍCIO CONCEDIDO Aposentadoria Rural 

por Idade. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) 17/08/2018 – data do 

prévio requerimento administrativo – DER. 3 - DECLARO a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da aposentadoria que é 

substituir a remuneração do trabalhador quando, em razão da idade 

avançada, não tem condições de exercer atividade laborativa. 4 - 

Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 10.259/01, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e DETERMINO a implementação do beneficio no 

prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 5 - Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou com 

outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária. 6 - Ainda, DETERMINO que 

a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 

148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. Sem custas à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

7 - Por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 8 - Sem 

custas, na forma da Lei. 9 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, SUBMETA-SE ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3, 

do Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000764-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. P. S. (REU)

N. M. P. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

JULIANA MARJORIE MANI DE SOUZA OAB - 016.358.921-63 

(REPRESENTANTE)

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO OAB - MT6578-O 

(ADVOGADO(A))

THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO OAB - MT0014756A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA OAB - MS18794 (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO para emendar a reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de seu indeferimento, pela inobservância do art. 319, e a teor 

dos arts. 321 e 485, inciso I, todos do aludido Codex.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-06.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE GODOY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000606-06.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CECILIA DE 

GODOY OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO 

GALADINOVIC ALVIM POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 14:15, no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000642-48.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18 de junho de 2020, às 14:45 horas, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000453-12.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCIANO DO NASCIMENTO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000453-12.2016.8.11.0009. REQUERENTE: RODRIGO LUCIANO DO 
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NASCIMENTO SIQUEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Apesar 

de não surtir nenhum efeito prático na presente sede processual, já que o 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas, DEFIRO o benefício da 

justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a 

qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso 

se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência econômica. 

CERTIFIQUE a Serventia se houve o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. Em caso positivo, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000288-91.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JOSE LUIZ DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Antes de receber o 

pedido de cumprimento de sentença formulado ao id. 23710929 e 

considerando o teor da certidão retro, INTIME-SE o advogado subscritor da 

respectiva petição para que, no prazo de cinco (5) dias, regularize sua 

representação nos autos, juntando procuração originária e a cadeia de 

substabelecimentos, a fim de comprovar a validade do documento de id. 

23711587. Sem embargo, verifico que, em sua petição, o causídico postula 

a execução de honorários advocatícios de sucumbência, que foram 

fixados na fase de conhecimento. Neste ponto, não é possível deixar de 

observar que a Lei nº. 8.906/94, em seu artigo 22, caput, assegura ao 

advogado o direito aos honorários de sucumbência, sendo que o art. 23 

do mesmo diploma legal estabelece que "os honorários incluídos na 

condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, 

tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, 

podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em 

seu favor". Como se vê, os honorários advocatícios decorrentes de 

sucumbência verificada no processo de conhecimento pertencem, em sua 

integralidade, aos advogados que efetivamente atuaram no feito à época 

da constituição do título exequendo. Assim, no mesmo prazo acima 

declinado, deverá o advogado subscritor da petição de id. 23710929 

comprovar que é titular do crédito de honorários de sucumbência fixado 

nestes autos, sob pena de não recebimento da execução neste ponto. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-32.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIS LISBOA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002068-32.2019.8.11.0009. REQUERENTE: KELVIS LISBOA MARTINS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos; Cuida-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes opostos pela parte embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., em face da sentença proferida. Narra a parte 

embargante, em suma, que a sentença supracitada teria sido omissa, pois 

não fundamentou o dano moral, em tese, sofrido pela parte autora. Os 

embargos de declaração foram opostos tempestivamente, consoante 

certidão retro. Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É O 

SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser 

admitida apenas como consequência da correção de premissa equivocada 

no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante tem como escopo modificar os fundamentos da decisão, 

operando novo julgamento. Tanto é verdade, que a embargante afirma que 

este Juízo foi omisso em não fundamentar o dano moral sofrido pela parte 

autora no momento de prolação da sentença. Contudo, tal ponto foi 

devidamente fundamentado. Assim, o argumento trazido à baila não se 

amolda à nenhuma hipótese do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: “Os 

embargos de declaração têm os seus lindes delimitados em lei (art. 535do 

CPC), sendo inviáveis se inexiste omissão, dúvida ou contradição do 

aresto embargado, não se prestando ao rejulgamento da causa". 

Precedentes: STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 (94.0031072-2), Rel. Min. 

Demócrito Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. STF - AD no AgRg nos 

EDiv nos ED no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, jul. 

17.02.2010, RF 406/412.4. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão 

unânime”. Com o fito de aclarar qualquer dúvida, embora tenha restado 

claro que o que o embargante almeja é a reanálise do mérito do feito, trago 

à baila o dito pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do 

Agravo em Recurso Especial Nº 973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

UNIDADE REAL DE VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 

CPC/73. APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS 

RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE 

DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) 

Inicialmente, no que diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, 

observa-se que o Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada. Portanto, se a 

parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Dessa forma, 

uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a ensejarem o manejo 
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dos embargos de declaração, o não conhecimento destes é a medida que 

se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão constante nos 

presentes embargos declaratórios, por não haver, s.m.j., nenhuma 

omissão na sentença prolatada, nos termos do artigo 48, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que 

a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data 

da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000227-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ROSENO CONSTATINO (EXECUTADO)

SIMONE LUZIA CONSTANTINO (EXECUTADO)

SUELI CONSTANTINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000227-36.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: AGUIAR LOURENCO BOSSA - 

ME EXECUTADO: IRANI ROSENO CONSTATINO, SIMONE LUZIA 

CONSTANTINO, SUELI CONSTANTINO Vistos. Em que pese o entendimento 

do colega Magistrado exarado no decisum retro, tenho que a condição de 

optante do Simples Nacional não é requisito de legitimidade para que 

pessoas jurídicas ocupem o polo ativo em demandas judiciais nos 

Juizados Especiais. Destarte, o art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95 positiva 

que: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: [...] II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006. A referida Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, por seu turno, previu apenas o critério de faturamento 

para classificação da empresa como ME ou EPP, sem fazer menção à 

condição de optante do Simples Nacional, conforme se vê: Art. 3º Para os 

efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário 

a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais); II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e 

oitocentos mil reais). Destaque para o disposto no art. 3º-B da 

supramencionada Lei Complementar, que assim assevera (destaques 

acrescidos): Art. 3o-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com 

exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos 

incisos I e II do caput e § 4o do art. 3o, ainda que não enquadradas no 

regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção. Veja-se, 

portanto, que uma pessoa jurídica pode ser considerada como 

microempresa ou de pequeno porte ainda que não tenha aderido ao 

sistema tributário Simples Nacional. Vale dizer, ademais, que a adesão ao 

sistema do Simples é facultativa, não se constituindo requisito para que a 

empresa litigue no Juizado Especial. Assim, constatado que a parte 

exequente é microempresa, conforme documentos colacionados aos 

autos, delibero pelo prosseguimento do feito. Cuida-se de petição 

requerendo o cumprimento de sentença. De proêmio, assevera-se que, no 

caso presente, devem incidir as consequências que o ordenamento 

jurídico prevê para o réu revel, dentre as quais a disposta no art. 346 do 

CPC, que determina a dispensa da intimação dos atos processuais àquele 

que deixou de constituir advogado nos autos. É a jurisprudência do C. 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E 

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO 

PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU 

ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 

11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO 

ART. 322 DO CPC. [...] 2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo 

Civil, será dispensado da intimação dos atos processuais o réu revel que 

não constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 

11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial 

desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi 

certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a 

inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação 

pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso 

especial improvido. (STJ, REsp 1241749 / SP, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Sexta Turma, Data Julgamento 27/09/2011, data da 

publicação 13/10/2011 – destaques acrescidos). Desta feita, aguarda-se, 

a partir da data da publicação desta decisão, o decurso do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, espontaneamente, efetue o 

pagamento do débito, sendo certo de que, caso não efetuado o 

pagamento no prazo supra, o débito fica, desde já, acrescido de multa de 

10% (dez por cento). Descabida a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito às normas da Lei 

9.099/95 e conforme enunciado nº. 97 do FONAJE. Esclareça-se que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou intimação, apresente, nestes mesmos autos, embargos à 

execução (art. 52, inc. IX, da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 525 do CPC). Não 

efetuado o pagamento voluntário do débito, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a 

parte credora para apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da 

multa (10%), e indicar a que termos pretende dar seguimento à execução. 

Consigna-se que eventuais pedidos de restrição de bens deverão seguir, 

preferencialmente, a ordem preconizada no art. 835 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito que, preterindo a referida gradação legal, não 

estiver devidamente fundamentado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000664-09.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23 de junho de 2020, às 14:45 horas, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-40.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE RAMOS MEROTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

CLEIDINA DE MOURA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT27841/O 

(ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHYAN CELLOS FLORENCO MARTINS EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1000746-40.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:DIONE RAMOS 

MEROTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DALINE BUENO FERNANDES, 

SIRLENE DE JESUS BUENO, CLEIDINA DE MOURA DA SILVA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: RHYAN CELLOS FLORENCO MARTINS EIRELI 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 15:00, no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000305-30.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ELIZABETE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos; Cuida-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes opostos pela parte embargante VIVO 

S.A., em face da sentença proferida. Narra a parte embargante, em suma, 

que a sentença supracitada teria sido omissa, pois não fundamentou o 

dano moral, em tese, sofrido pela parte autora. Os embargos de 

declaração foram opostos tempestivamente, consoante certidão retro. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser 

admitida apenas como consequência da correção de premissa equivocada 

no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante tem como escopo modificar os fundamentos da decisão, 

operando novo julgamento. Tanto é verdade, que a embargante afirma que 

este Juízo foi omisso em não fundamentar o dano moral sofrido pela parte 

autora no momento de prolação da sentença. Contudo, tal fundamento não 

prospera, eis que a sentença foi devidamente fundamentada neste ponto. 

Assim, o argumento posto em discussão não se amolda à nenhuma 

hipótese do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: “Os embargos de 

declaração têm os seus lindes delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo 

inviáveis se inexiste omissão, dúvida ou contradição do aresto 

embargado, não se prestando ao rejulgamento da causa". Precedentes: 

STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 (94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito 

Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED 

no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 

406/412.4. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o 

fito de aclarar qualquer dúvida, embora tenha restado claro que o que o 

embargante almeja é a reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso 

Especial Nº 973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE 

VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO 

DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

Consigne-se que o manejo do recurso de embargos de declaração com 

fim meramente protelatório é passível de penalidade, na forma da lei. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-32.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23 de junho de 2020, às 15:30 horas, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERNANDES PEREIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 
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1000252-83.2017.8.11.0009. REQUERENTE: EDILAINE FERNANDES 

PEREIRA DE FARIAS REQUERIDO: VIVO S.A Vistos; Cuida-se de 

embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela parte 

embargante, em face da sentença proferida. Narra a parte embargante, 

em suma, que a sentença supracitada teria sido omissa, pois não 

fundamentou o dano moral, em tese, sofrido pela parte autora. Os 

embargos de declaração foram opostos tempestivamente, consoante 

certidão retro. Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É O 

SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser 

admitida apenas como consequência da correção de premissa equivocada 

no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante tem como escopo modificar os fundamentos da decisão, 

operando novo julgamento. Tanto é verdade, que a embargante afirma que 

este Juízo foi omisso em não fundamentar o dano moral sofrido pela parte 

autora no momento de prolação da sentença, contudo, tal fundamento não 

prospera, eis que a sentença foi devidamente fundamentada neste ponto. 

Assim, o argumento posto em discussão não se amolda à nenhuma 

hipótese do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: “Os embargos de 

declaração têm os seus lindes delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo 

inviáveis se inexiste omissão, dúvida ou contradição do aresto 

embargado, não se prestando ao rejulgamento da causa". Precedentes: 

STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 (94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito 

Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED 

no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 

406/412.4. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o 

fito de aclarar qualquer dúvida, embora tenha restado claro que o que o 

embargante almeja é a reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso 

Especial Nº 973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE 

VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO 

DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

Consigne-se que o manejo do recurso de embargos de declaração com 

fim meramente protelatório é passível de penalidade, na forma da lei. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002024-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERNEDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002024-81.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MARILENE FERNEDA DA SILVA 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

FUNDAMENTO e DECIDO. De proêmio, INDEFIRO o pedido de suspensão do 

processo, pois contrário aos princípios da celeridade e efetividade que 

regem os Juizados Especiais Cíveis. No mais, como se vê dos autos, a 

empresa executada está em processo de recuperação extrajudicial, cujo 

plano já fora homologado pelo Juízo competente, o que impossibilita a 

regular continuidade do presente procedimento executório perante este 

Juizado Especial, sob pena de prejudicar e inviabilizar o Plano de 

Recuperação. Destarte, tenho que a presente execução deve ser julgada 

extinta, possibilitando à parte exequente habilitar o seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei 

nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 do FONAJE: Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1o do art. 50 desta Lei. Noutro giro, a fim de inibir eventual arguição a 

respeito do tema, esclareço desde já que, embora a Lei 11.101/2005 

estabeleça que estão sujeitos à recuperação judicial somente os créditos 

existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos 

(art. 49), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no 

sentido de que todos os débitos da empresa recuperanda, inclusive os 

extraconcursais, devam ser satisfeitos perante o Juízo Recuperacional, já 

que somente este reconhece a fundo a situação da empresa e tem 

condições de melhor dimensionar os atos de constrição patrimonial da 

executada, a fim de satisfazer o direito dos credores e ao mesmo tempo 

viabilizar a recuperação da empresa, entendimento sufragado por este 

Magistrado. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO 

DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis 

com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros 

órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da 
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falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo 

de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 

2014/0266714-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

31/05/2017). Assim, deve a parte exequente habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita o processo de recuperação da executada, de modo 

que este Juizado é incompetente para apreciar a presente execução. 

Diante do exposto, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e decidir este 

feito e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n.º 9.099/1995. Descabida a 

condenação ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

certidão de crédito em favor da parte exequente e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações de estilo, observadas as formalidades 

legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000506-22.2018.8.11.0009. REQUERENTE: GEOVANE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos; Cuida-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes opostos pela parte embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., em face da sentença proferida. Narra a parte 

embargante, em suma, que a sentença supracitada teria sido omissa, pois 

não fundamentou o dano moral, em tese, sofrido pela parte autora. Os 

embargos de declaração foram opostos tempestivamente, consoante 

certidão retro. Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É O 

SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser 

admitida apenas como consequência da correção de premissa equivocada 

no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante tem como escopo modificar os fundamentos da decisão, 

operando novo julgamento. Tanto é verdade, que a embargante afirma que 

este Juízo foi omisso em não fundamentar o dano moral sofrido pela parte 

autora no momento de prolação da sentença. Contudo, tal fundamento não 

prospera, eis que o julgador fundamentou tal ponto. Assim, o argumento 

trazido à baila não se amolda à nenhuma hipótese do art. 1.022 do CPC. 

Nesse sentido: “Os embargos de declaração têm os seus lindes 

delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo inviáveis se inexiste omissão, 

dúvida ou contradição do aresto embargado, não se prestando ao 

rejulgamento da causa". Precedentes: STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 

(94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. 

STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 406/412.4. Embargos de 

Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o fito de aclarar qualquer 

dúvida, embora tenha restado claro que o que o embargante almeja é a 

reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso Especial Nº 

973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO DA 

EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

Consigne-se que o manejo do recurso de embargos de declaração com 

fim meramente protelatório é passível de penalidade, na forma da lei. 

CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença supracitada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certidão de Tempestividade de Embargos 

de Declaração Processo: 1000506-22.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

10.142,97; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os 

Embargos de Declaração id. 20276000 e Contrarrazões id. 21229983 

foram opostos tempestivamente. Certifico, ainda, que causídico FILINTO 

CORRÊA DA COSTA JUNIOR, não apresentou documentos que 

comprovem a representação processual da requerida. COLÍDER, 29 de 

julho de 2019 ANA MARIA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-88.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000801-88.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

ASSIS ALVES DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/06/2020 Hora: 15:45, no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-85.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILIDIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALFREDO FARIAS (TESTEMUNHA)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23 de junho de 2020, às 14:30 horas, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002070-02.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDITE FERNANDES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a(s) parte(s) requerida(s)/recorrida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

id.31214611, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, no prazo de 

10 (dez) .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000940-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERONICE ERNESTINA DA SILVA ALBANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT27733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000940-11.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ERONICE ERNESTINA DA SILVA 

ALBANO EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Como se vê dos autos, a empresa executada 

está em processo de recuperação judicial, o que impossibilita a regular 

continuidade do presente procedimento executório perante este Juizado 

Especial, sob pena de prejudicar e inviabilizar o Plano de Recuperação 

Judicial. Destarte, tenho que a presente execução deve ser julgada 

extinta, possibilitando à parte exequente habilitar o seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei 

nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 do FONAJE: Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1o do art. 50 desta Lei. Noutro giro, a fim de inibir eventual arguição a 

respeito do tema, esclareço desde já que, embora a Lei 11.101/2005 

estabeleça que estão sujeitos à recuperação judicial somente os créditos 

existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos 

(art. 49), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no 

sentido de que todos os débitos da empresa recuperanda, inclusive os 

extraconcursais, devam ser satisfeitos perante o Juízo Recuperacional, já 

que somente este reconhece a fundo a situação da empresa e tem 

condições de melhor dimensionar os atos de constrição patrimonial da 

executada, a fim de satisfazer o direito dos credores e ao mesmo tempo 

viabilizar a recuperação da empresa, entendimento sufragado por este 

Magistrado. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO 

DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis 

com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros 

órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da 

falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo 

de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 
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da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 

2014/0266714-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

31/05/2017). Assim, deve a parte exequente habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita o processo de recuperação judicial da executada, de 

modo que este Juizado é incompetente para apreciar a presente 

execução. Diante do exposto, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e 

decidir este feito e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n.º 9.099/1995. 

Descabida a condenação ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor da parte exequente e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo, 

observadas as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (REU)

 

SENTENÇA Vistos em substituição. Trata-se de ação de exigir conta c/c 

tutela de urgência ajuizada por TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA em face de FINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, ambos qualificados nos autos. I) 

Aduz a requerente, em apartada síntese, que mantém relação 

consumerista com a requerida através de instrumento particular de 

contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios e de conta vinculada e 

outras avenças pactuado em 19 de junho de 2015, no valor de R$ 

1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), II) que desconhece que 

as parcelas para adimplir o valor citado anteriormente já estavam 

acrescidas de juros remuneratórios, pois não constou no contrato 

realizados entre as partes, III) que tais parcelas acrescidas de juros 

totalizam um montante final de R$ 1.984.906,80 (hum milhão, novecentos e 

oitenta e quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta centavos), IV) que o 

requerido realizava de forma unilateral movimentações referentes a 

créditos recebidos por meio da cessão de direitos creditórios, objetos da 

alienação fiduciária de garantia contratual, quanto da amortização das 

parcelas decorrentes do instrumento particular, V) que por conta dos 

procedimentos unilaterais a requerente não conseguia analisar quais eram 

os créditos que recebia decorrentes das cessões de direitos creditórios, 

nem quais descontos eram realizados na conta movimento, quais os 

valores das parcelas levadas a débito, datas destas transações, não 

sabendo quais juros remuneratórios eram aplicados, suas respectivas 

correções e multas e, principalmente, quais os valores levados a débito de 

forma antecipada pelo requerido em razão do processo de recuperação 

judicial da requerente, VI) que sempre procurou o requerido para obter 

informações acerca do que estava acontecendo na intenção de resolver o 

conflito, mas que devido a recuperação judicial o requerido bloqueou de 

forma integral todos os créditos existentes e os que estavam sendo 

realizados durante o interstício entre o deferimento da recuperação judicial 

e a decretação de suspensão de tais bloqueios, bem como, de maneira 

ilegal, promoveu a antecipação de todas as prestações mensais 

decorrentes do contrato de financiamento, efetuando cobrança de juros 

moratórios, correções monetárias, multas, etc., não restituindo o valor 

creditório remanescente de forma correta, VII) por esta razão requer que 

seja prestadas contas. Juntou documentos à inicial. Foi feita remessa do 

processo ao Juízo da 2ª Vara. A requerente formulou e acostou aos autos 

planilhas demonstrativas de débito/crédito. O juízo da 2ª Vara suscitou 

conflito negativo de competência remetendo os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para deliberação. O Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua 1ª Turma das 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, decidiu o conflito de 

competência para manter o presente feito judicial na 1ª Vara desta 

Comarca. O pedido liminar foi indeferido. Citada a requerida deixou de se 

manifestar aos autos. A requerente postulou pelo julgamento antecipado 

da lide. Vieram-me conclusos os autos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Passo a sentenciar o feito à luz do inciso II, do art. 

355, do Código de Processo Civil, em razão da revelia da requerida, na 

medida em que deixou de apresentar defesa mesmo que devidamente 

citada. Conforme o artigo 550, § 4º, do CPC, caberá julgamento antecipado 

do mérito quando a parte contrária não contestar o pedido. A requerente 

está devidamente representada. Inexistindo preliminares ou nulidades a 

serem sanadas e estando regular o feito, com presença dos 

pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do 

mérito. Do mérito Inicialmente, em relação da inversão do ônus da prova, 

tenho que tal pedido não procede, vez que a relação jurídica entre as 

partes não se reveste das características necessárias para aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente não é hipossuficiente 

em face do fundo de investimento. Sendo assim, deixo de aplicar tal 

instituto. A ação de prestação de contas figura procedimento especial de 

jurisdição contenciosa e encontra-se regulado nos artigos 550 a 553, do 

Código de Processo Civil, e se presta, essencialmente, a dirimir certezas 

surgidas a partir da administração de negócios, bens e interesses alheios. 

Importante anotar que a ação de exigir contas é composta por duas fases: 

a primeira, em que há a determinação da prestação de contas, e a 

segunda, em que as contas são analisadas e declaradas boas ou não. No 

caso dos autos, está sendo apreciada por este Juízo a primeira fase, isto 

é, se estão presentes os elementos comprobatórios da existência do 

direito necessários para o deferimento do pedido de prestação de contas. 

Considerando o fato de ter se operado a revelia da requerida, que deixou 

de apresentar defesa, incontestável se mostra seu dever de prestar as 

contas postuladas pela requerente, na medida em que se trata de relação 

consumerista decorrente de instrumento particular de contrato de cessão 

de créditos à conta vinculada cedida fiduciariamente, razão pela qual, 

procedem aos pedidos da requerente. Ante o exposto, pelo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de DECLARAR o dever da FINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO prestar contas a TREVO 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob penalidade de não lhe ser lícito impugnar aquelas que os autores 

vierem a apresentarem (art. 550, §5º, do Código de Processo Civil). Por 

força da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência desta primeira fase, 

os quais fixo em 10% do crédito que porventura detenha a requerente na 

forma do art. 85, § 2º do CPC e devidamente atualizados a partir da 

presente data. P. I. C. Comodoro/MT, 13 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000569-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

V. E. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SENTENÇA Vistos em substituição. Valdiney Eduardo dos Santos, neste 
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ato representado por sua genitora Ueliana Paula dos Santos ajuíza Ação 

de Procedimento Comum em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), todos qualificados nos autos. Sustenta a parte autora que 

preenche os requisitos necessários para concessão do benefício 

previdenciário, motivo pelo qual requereu o deferimento de medida liminar. 

Liminar indeferida (ID16887425). Laudo pericial médico apresentado (ID 

18131955). Citado o INSS apresentou contestação (ID 19168389). 

Impugnação à contestação juntada (19819978). Estudo social acostado (ID 

26627070). As partes foram intimadas para apresentarem memoriais 

(26647136). Manifestação requerente (ID 27224432). Requerido pugnou 

respostas aos quesitos formulados em contestação (ID 27453024). É o 

breve relato. Decido. Os quesitos formulados pelo INSS em contestação 

(ID 19168389) foram devidamente respondidos no estudo social acostado 

aos autos (ID 26627070). Neste sentido, não há necessidade de nova 

intimação da assistente social, sendo que o indeferimento do pedido (ID 

27453024) não o prejudica. A Lei n. 8.742/93, denominada Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS regulamentou o art. 203 da CF/88 e definiu a 

assistência social como Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. A LOAS foi regulamentada pelo Decreto n. 1.744, 

de 8-12-1995, exigindo os seguintes requisitos: a) comprovação da 

deficiência ou da idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o idoso 

não-deficiente; b) renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário 

mínimo; c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência; d) não 

receber benefício de espécie alguma. Da comprovação de doença 

incapacitante. No tocante a comprovação da deficiência esta restou 

parcialmente demonstrada, pelo que se verifica por meio da perícia médica 

realizada nos autos: “[...] Comprova incapacidade total e temporária por 2 

anos desde 20/02/2018 para tratamento e possível controle dos sintomas. 

Se necessário realizar nova pericia após essa data [...]” Outro não é o 

entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: [...] 4. Em 

se tratando de pedido de concessão de benefício assistencial (LOAS) a 

menor de idade, a deficiência dever ser aquela que tenha como 

consequência limitar o desempenho das atividades e causar-lhe restrição 

de participação social compatíveis com sua idade. 5. Assim, 

demonstrando-se que a incapacidade da criança ou do adolescente é de 

tal ordem que impede que um de seus genitores possa desenvolver 

atividade remunerada, a fim de sustentar a si mesmo e a criança ou 

adolescente, parece-me razoável que, à vista de estudo socioeconômico 

nesse sentido, se deve assegurar àquele que demanda essa especial 

atenção o benefício da assistência social de que trata a Lei n. 8.742, por 

preencher, nesse viés, os requisitos da incapacidade e da carência 

econômica, que se projetam para além de si mesmo e atinge sua família, 

sem possibilidade de alteração desse quadro em razão dos cuidados que 

a incapacidade reclama. Precedentes. 6. No caso dos autos, a autora, 

com 12 (doze) anos de idade na data do ajuizamento da ação, é portadora 

do vírus HIV desde o nascimento, não possuindo meios de prover sua 

própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, constituída 

apenas do pai, também portador de HIV, e órfã de mãe, falecida também 

em decorrência da AIDS, o que justifica a concessão do benefício 

assistencial. 7. Embargos de declaração da autora acolhidos, para, 

atribuindo efeitos modificativos ao julgado, negar provimento à apelação 

do INSS e à remessa oficial, tida por interposta. A Turma, à unanimidade, 

acolheu os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para 

negar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, tida por 

interposta. (ACORDAO 00189533620164019199, DESEMBARGADOR 

FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 DATA:22/03/2017 PAGINA:.). [...] 3. Considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 20, § 

2º e § 10), bem como a pessoa incapacitada para a vida independente e 

para o trabalho (§ 2º), o que se pode inferir pela capacidade de 

deambulação, para higiene pessoal e para a própria alimentação (Lei 

7.070/1982, art. 1º, § 2º). 4. O laudo pericial constata paralisia cerebral, 

tendo em vista hipoxia intra uterina durante o trabalho de parto (CID10: 

P20.1), que acarreta na dificuldade de coordenação motora, de 

deambulação e desequilíbrio estático e dinâmico. Conclui que o apelado 

está incapacitado total e permanentemente para atividades laborais e para 

atividades da vida independente, necessitando auxílio de familiares ou 

terceiros para a realização de suas atividades (quesito 1, letras b; h; j; q; s 

- laudo f. 73/74). 4.1. Resta comprovado que o apelante, nascido em 

21/2/2002 (f.10), menor absolutamente incapaz, não pode ter vida 

independente e, no futuro, não poderá desenvolver normalmente 

atividades laborativas. A CR/1988 estabelece que a assistência social 

será prestada a quem dela necessitar e abriga na categoria de 

beneficiários da assistência social o deficiente e o idoso, não excluindo de 

seu rol as crianças deficientes que não possuem meios de prover à 

própria manutenção, ou de tê-la provida pela família. 5. O laudo 

socioeconômico, elaborado em 4/8/2009, afirma que o grupo familiar é 

composto pelo autor, sua mãe e um irmão. A família é mantida pelo 

benefício de pensão por morte do pai do autor, no valor de R$ 487,00. 

Constata ainda que a família recebe bolsa família no valor de R$ 40,00 

(laudo f. 44/45), o que no total perfaz uma renda per capita superior a ¼ 

do salário mínimo (Lei 8.742/1993, art. 20, caput). O relato da assistente 

social que confirma que a condição financeira do autor é precária (estudo 

sócio-econômico, f. 77/78) 6. O benefício de amparo social deve ser 

concedido quando demonstrado com clareza a hipossuficiência de renda 

e a condição de deficiência capaz de impedir que a pessoa possa ter vida 

independente. Não deve ser prodigalizado a ponto de reforçar a renda de 

quem tem o indispensável amparo familiar e de serviços públicos de 

saúde, sob pena de descaracterizar o benefício e faltar recursos para 

quem realmente precisa dele para sobreviver. 7. Há prova suficiente para 

demonstrar tanto a deficiência como a condição de miserabilidade social, 

para efeito de amparo social, tendo em vista que a renda da família, 

embora superior ¼ do salário-mínimo, é insuficiente para a sua 

sobrevivência. 8. Honorários de advogado de 10% das prestações 

vencidas até a prolação da sentença em 22/3/2011 (Súmula 111/STJ). 9. 

Não provimento ao recurso adesivo do autor e não provimento da 

apelação do INSS e da remessa. A Câmara, à unanimidade, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR E À APELAÇÃO DO 

INSS E À REMESSA. (ACORDAO 00013637820114013813, JUIZ FEDERAL 

JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 DATA:12/11/2015 

PAGINA:864.) Da hipossuficiência financeira. No que concerne à situação 

financeira da parte requerente o laudo social assim profere: “[...] Em 

entrevista com a genitora do menor a qual relatou que trabalha como 

diarista no lava jato no período da tarde, fazendo diárias no valor de R$ 

30,00 (trinta reais), mencionou que não consegue emprego fixo, pois não 

tem com quem deixar as crianças, sendo que todas são menores e 

dependem economicamente dela. Verbalizou estar passando por uma 

situação complicada onde não consegue trabalhar em tempo integral vive 

de diárias, das doações de alimentos, e roupas dos amigos e familiares, 

recebe bolsa família no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

diárias no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais e pensão no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) esse dinheiro é usado para as 

despesas da família, a renda família é R$ 800,00 (oitocentos reais) tem 

despesas referente a R$ 100,00 (cem reais) de água e energia, R$ 600 

(seiscentos reais) com alimentação gás no valor de R$ 110,00 (cento e 

dez reais), e demais despesas com medicamentos, vestuários etc. [...]" 

Mediante o estudo psicossocial verifica-se que, a renda percebida pelo 

grupo familiar a que pertence à parte autora não é suficiente para auferir 

uma vida com o mínimo de dignidade. Até pelo fato de que no julgamento 

dos RE 567985 e 580963, e da Reclamação nº 4374, o STF declarou a 

inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, no que se refere 

à renda mensal familiar, consolidando o entendimento de que o parâmetro 

previsto no art. 20, § 3º, da LOAS, não é mais servil à aferição da 

conjuntura de hipossuficiência do idoso ou do deficiente, sinalizando no 

sentido de que o critério de renda per capita de ¼ do salário mínimo não é 

absoluto, motivo pelo qual a miserabilidade deverá ser aferida pela análise 

das circunstâncias concretas do caso analisado. Outro não é o 

entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: [...] 4. No 

julgamento dos RE 567985 e 580963, e da Reclamação nº 4374, o STF 

declarou a inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, no 

que se refere à exigência de que a renda "per capita" da família seja 

inferior a ¼ do salário mínimo. (AC 0011152-69.2016.4.01.9199 / RO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 de 10/06/2016). Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre 

salientar que os juros de mora serão aqueles aplicados a poupança. Já 

com relação à correção monetária deve aplicar o IPCA-E, conforme decidiu 

o STF no RE 870947/SE. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 
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presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER o benefício de 

prestação continuada (LOAS) a parte autora, no valor de 01 (um) salário 

mínimo. CONCEDO o benefício de prestação continuada (LOAS), desde a 

data do requerimento administrativo em 06/09/2018 observada à 

prescrição quinquenal, até a data de 06/09/2020, conforme atestado no 

laudo pericial médico. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos do RE 870947/SE, e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, expeça-se certidão no valor fixado nos autos 

em favor do perito nomeado aos autos para que este providencie a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso nos moldes do art. 507, §3º, 

CNGC/MT. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 13 

de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000924-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES OAB - MT2242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000924-43.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARLUCIA LOPES SALES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

VALDECIR AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos. MARLUCIA LOPES SALES 

ajuíza Ação de conversão de Separação Judicial em Divórcio em face de 

VALDECIR AUGUSTO DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados. 

Sustenta em apertada síntese que tramitou perante a Comarca de Pontes e 

Lacerda ação de separação judicial autos nº 2.665, que pôs fim ao 

casamento das partes. Relata que nos referidos autos já existe sentença 

com trânsito em julgado, estando esta devidamente averbada na Certidão 

de Casamento da requerente. Por fim, relatou que os bens adquiridos pelo 

casal já foram partilhados na ocasião da separação judicial. Requer que 

seja julgada procedente a presente ação, convertendo a separação 

judicial do casal em divórcio, expedindo-se mandado de averbação ao 

cartório de registro civil competente. Juntou-se documentação. Citação da 

parte requerida via edital em 05.11.2019. Embora devidamente citado, o 

requerido não apresentou contestação conforme certidão exarada em 

05.03.2020. Nomeado curador especial, este apresentou contestação por 

negativa geral em 13.03.2020. É o breve relato. Fundamento e decido. Por 

se tratar de questão exclusivamente de direito, o presente feito comporta 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, ambos do CPC, 

e, para tanto, DECRETO a revelia de VALDECIR AUGUSTO DE OLIVEIRA, 

contudo deixo de aplicar os efeitos dela inerentes (art. 345, II do CPC). 

Nesse pórtico, verifico que o processo encontra-se regular, a prova 

documental é suficiente e permite o julgamento antecipado da lide, sem a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, isso 

porque, o objeto do presente feito é apenas a conversão da separação 

consensual em divórcio. Trata-se de Ação de conversão de Separação 

Judicial em Divórcio Judicial, proposta por MARLUCIA LOPES SALES em 

face de VALDECIR AUGUSTO DE OLIVEIRA. Por oportuno, faço menção 

ao art. 35, da Lei n.º 6.515/77: Art. 35. A conversão da separação judicial 

em divórcio será feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges. 

Parágrafo único. O pedido será apensado aos autos da separação judicial 

(art. 48). [...] Art. 47. Se os autos do desquite ou os da separação judicial 

tiverem sido extraviados, ou se encontrarem em outra circunscrição 

judiciária, o pedido de conversão em divórcio será instruído com a certidão 

da sentença, ou da averbação no assento de casamento” (grifos nossos). 

No tocante à separação judicial, embora não haja regulamentação 

expressa por meio da Emenda Constitucional nº 66, na medida em que “se 

pode o mais” que é adentrar com o divórcio imediatamente, imagine “o 

menos” que é o requisito de um ano de matrimônio, com a finalidade de 

ajuizar a ação de separação judicial. Verifica no caso dos autos, que o 

casamento dos interessados aconteceu no dia 25.07.1987, conforme 

certidão de casamento. Por força do Poder Constituinte Derivado 

Reformador, no dia 14/07/2010 foi publicada e entrou em vigor a Emenda 

Constitucional nº 66/2010, dando nova roupagem ao parágrafo sexto, do 

artigo 226, da Carta Magna com o objetivo de extinguir, como no caso em 

tela, a prévia separação judicial por mais de um ano ou corroborada 

separação de fato por mais de dois anos. O Texto Constitucional, acerca 

da questão incontroversa, passou a vigorar com a seguinte redação: “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio” (grifei e destaquei). 

Como se apreende, toda e qualquer contenda acerca do lapso temporal 

para o divórcio, restou não recepcionada pela nova Disposição 

Constitucional. Conclui-se assim que, qualquer pessoa casada poderá 

ingressar com pedido de divórcio consensual ou litigioso 

independentemente do tempo de separação judicial ou de fato. Deste modo 

é inteiramente admissível à conversão, na conjuntura em comento, da 

ação de separação que fora julgada procedente decretando a separação 

das partes que tramitou perante a comarca de Pontes e Lacerda-MT já 

com trânsito em julgado. No deslinde da questão trazida à baila, 

evidencia-se que o instituto do divórcio é mais abarcante do que a 

separação judicial, eis que põe fim ao vínculo matrimonial, tendo o condão 

de dissolver o casamento válido. É de grande valia, desburocratizar o 

judiciário, daí não vejo empecilho à conversão da demanda de separação 

judicial em divórcio, pois a emenda em tela veio prestigiar o princípio da 

autonomia de vontades, garantindo àqueles que se encontram com status 

civil de separado o direito de ajuizar, diretamente, o divórcio sem que haja 

necessidade de prévia partilha de bens. Diante do exposto, e por tudo 

mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 226, § 6º, da 

CRFB/88, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC o pedido 

formulado na exordial, para o fim de DECRETAR à conversão da 

separação judicial em DIVÓRCIO, mantidas as cláusulas fixadas quando 

da separação. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro no Cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77) e arquive-se. 

Sem custas e honorários. Expeçam-se os mandados pertinentes. Por fim, 

arbitro 1 (um) URH ao advogado nomeado, Dr, Osmar Luiz Pretto, OAB n. 

20.696, devendo ser expedida certidão de cobrança em desfavor do 

Estado. Cumpridas as disposições acima, não havendo quaisquer 

pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 18 de março de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130832 Nr: 6550-60.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO APARECIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Intimar o advogado nomeado no presente feito para retificar as petições 

de ref. 27 e 28, tendo em vista que foi intimado para defender o réu 

Reinaldo Aparecido de Almeida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131263 Nr: 117-06.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Intimar o réu conforme segue: "Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpõe 

contra a sentença proferida à ref. 129. Argumentou, em síntese, que há 

ocorrência de erro material, vez que o nome do denunciado encontra-se 

equivocado na referida sentença. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo. A pretensão do 

embargante prospera. Compulsando os autos verifico que a decisão 

proferida, de fato, possui erro material. Pelo exposto, CONHEÇO dos 

embargos e DOU PROVIMENTO para corrigir o erro material suscitado e, 

para tanto, faço constar as seguintes alterações na sentença de ref. 129: 

Onde se lê: “Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do 

Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado IVANILDO JOSÉ DA 

SILVA, como incurso nas sanções art. 121, §2º, incisos II, III e IV (recurso 

do Código Penal, a fim de submetê-lo oportunamente a julgamento pelo 

Tribunal do Júri.” Leia-se: “Ante o exposto, com fundamento no contido no 

artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado 

IVANILSON JOSÉ DA SILVA, como incurso nas sanções art. 121, §2º, 

incisos II, III e IV (recurso do Código Penal, a fim de submetê-lo 

oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri.”No mais, permanece o 

veredicto nos termos em que foi prolatado. Ainda, não conheço do pedido 

formulado à ref. 146, tendo em vista que o denunciado é assistido por 

advogado devidamente constituído, consoante procuração de ref. 04, não 

havendo quaisquer informações nos autos de eventual renúncia por parte 

do causídico constituído. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, conforme 

sentença de ref. 129. Às providências."

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 29/2020-CJA

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido , Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO os termos da Portaria-Conjunta n.º 281, de 07 de abril do 

corrente ano, que prorroga o prazo de fechamento das portas do Fórum, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID -19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, para 30 de abril de 2020.

 RESOLVE:

Art. 1.º - Que o regime obrigatório do teletrabalho estabelecido no artigo 

1.º da Portaria n.º 027/2020/DF, de 20.03.2020, será realizado até o dia 30 

de abril de 2020.

 Art. 2.º - Acrescentar a Servidora Edivaine Aparecida de Souza Teixeira - 

Auxiliar Judiciária efetiva desta Comarca, matrícula n.º 8465, lotada na 

Segunda Vara Cível, para desempenhar o regime de teletrabalho com 

plano mínimo de trabalho fiscalizado pela respectiva Gestora Judiciária, a 

partir desta data, devendo o período anterior ser compensado 

posteriormente.

 Publique-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de abril de 2020

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-54.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 307401 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 30/07/2020 às 13hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1001702-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ MARTINS VIEIRA (REU)

BONANCA LOCACAO E CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

SANDRA MARIA AURNHEIMER VIEIRA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 307676 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 30/07/2020 às 15hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 307682 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/07/2020 às 13hs15. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000842-52.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 308239 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/08/2020 às 13hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ONEI MEINCKE (REU)

 

Tendo em vista Portaria-Conjunta nº 281, que prorrogou até o dia 30 de 

abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos fóruns 

das comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, 

cancelo a audiência, ficando designado no procedimento n. º 297638 em 

que MARTELLI TRANSPORTES move em desfavor de JAIRO ONEI 

MEINCKE, o dia 18 de junho de 2020, ás 13hs00 para realização da 

sessão de mediação. Assim, devolvo os autos a vara de origem para as 

intimações necessárias. Nada mais. Dionaire Pereira Bueno Vitor Gestora 

do Cejusc

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000893-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOCARGAS LTDA - ME (REU)

 

Tendo em vista Portaria-Conjunta nº 281, que prorrogou até o dia 30 de 

abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos fóruns 

das comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, 

cancelo a audiência, ficando designado no procedimento n. º 297892 em 

que MARTELLI TRANSPORTES move em desfavor de RONDOCARGAS 

LTDA-ME, o dia 18 de junho de 2020, ás 13hs15 para realização da 

sessão de mediação. Assim, devolvo os autos a vara de origem para as 

intimações necessárias. Nada mais. Dionaire Pereira Bueno Vitor Gestora 

do Cejusc

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA (REU)

 

Tendo em vista Portaria-Conjunta nº 281, que prorrogou até o dia 30 de 

abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos fóruns 

das comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, 

cancelo a audiência, ficando designado no procedimento n. º 297639 em 

que MARTELLI TRANSPORTES move em desfavor de EMANUEL LIMA 

COSTA, o dia 18 de junho de 2020, ás 13hs30 para realização da sessão 

de mediação. Assim, devolvo os autos a vara de origem para as 

intimações necessárias. Nada mais. Dionaire Pereira Bueno Vitor Gestora 

do Cejusc

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000458-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tendo em vista Portaria-Conjunta nº 281, que prorrogou até o dia 30 de 

abril o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos fóruns 

das comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, 

cancelo a audiência, ficando designado no procedimento n. º 304007 em 

que ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA move em desfavor de CASTELINE 

MODAS, o dia 18 de junho de 2020, ás 14hs00 para realização da sessão 

de mediação. Assim, devolvo os autos a vara de origem para as 

intimações necessárias. Nada mais. Dionaire Pereira Bueno Vitor Gestora 

do Cejusc

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REI EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES VIANA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Considerando que a parte exequente requer a consulta de 

bens, via sistema BACENJUD, em observância à Lei n. 11.077, de 10 de 

janeiro de 2020, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, realize o pagamento das custas para realização 

da pesquisa, de acordo com a “TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, 

ITEM“4”, anexa à referida lei, sob pena de indeferimento do pedido. 

Decorrido o prazo acima com o pagamento, CERTIFIQUE se houve a 

observância da tabela de custas. Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 de abril de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUIANO KENHAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA METROPOLITANA S A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001025-23.2020.8.11.0010. Vistos, etc; 

Diante da manifestação retro, proceda-se à redistribuição do presente 

feito ao Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 138700 Nr: 831-40.2020.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 Sendo assim, nos termos do artigo 678 do CPC, DEFIRO A LIMINAR 

pleiteada e DETERMINO a suspensão da medida constritiva sobre o bem 

objeto da lide, efetuando a baixa na restrição existente, via sistema 
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RenaJud.Certifique-se nos autos principais, apensando-os (autos Código 

53562).Cite-se o embargado para contestar, em 15 dias, consignando-se 

que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pelo embargante.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 01 de abril de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 4615-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCFECL(BP, TCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o certificado retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, 

indicar nos autos os dados necessários (conta, agência, banco, 

favorecido, CPF/CNPJ, etc...), para efetivo levantamento dos valores 

penhorados/depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 133957 Nr: 4122-82.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES 

os presentes Embargos de Terceiro, extinguindo do processo, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, desconstituindo a restrição 

de circulação junto ao Sistema RENAJUD imposta ao veículo FORD/FIESTA 

SEDAN1.6FLEX (Nacional), ANO 2012, MODELO 2012, COR PRATA, 

PLACA AVH-3469, RENAVAM 00462720551.Confirmo a liminar concedida 

na Ref. 10.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001038-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE HELENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001038-22.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reestabelecimento de Auxílio-Doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida, ajuizada por NEIDE HELENA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados 

nos autos. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. O Art. 300, do NCPC, autoriza a concessão da tutela 

de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, na 

voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: 

"Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - 

que é aguela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória". Quanto ao segundo requisito, escrevem que 

"é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). In casu, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano, ao menos no presente momento, 

restaram demonstrados. Isso porque a parte autora possui um TUMOR NA 

PARTE FRONTAL DO MEMBRO SUPERIOR (CABEÇA), diagnosticado como 

macroadenoma hipofisário, ocupando a METADE esquerda da 

adenohipofise. Para comprovar a incapacidade acostou diversos 

atestados médicos datados do período de 2004 até 2020, concluindo que 

a autora esteve incapaz. Ademais, verifico que a autora recebeu o 

benefício diversas vezes, sendo o ultimo recebido de 27/07/2011 até 

16/12/2019, comprovando, assim, sua qualidade de segurada. Isto posto, 

provadas as condições necessárias para percepção de auxílio doença, 

DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência 

liminarmente para determinar que o INSS, no prazo de 30 (tinta) dias, 

restabeleça o benefício de auxílio-doença a parte autora (NB n° 

547.168.357-5), e promova o pagamento do valor correspondente, até 

cessar a incapacidade laborativa, sob pena de incidência de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais). II – Da decisão inicial de conteúdo 

positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do Novo Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia. Assim, 

em razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

09h55. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 
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e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

547.168.357-5, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001053-88.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reestabelecimento de Auxílio-Doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida, ajuizada por MARIA DE FATIMA PEREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados 

nos autos. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. O Art. 300, do NCPC, autoriza a concessão da tutela 

de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, na 

voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: 

"Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - 

que é aguela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória". Quanto ao segundo requisito, escrevem que 

"é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). In casu, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano, ao menos no presente momento, 

restaram demonstrados. Isso porque a autora é portadora de: CID 10 – 

M76.1 (TENDINITE DO PSOAS), CID 10-M75 (LESÕES DO OMBRO) CID 10 – 

M75.3 (TENDINITE CALCIFICANTE DO OMBRO), CID 10 – M75.5 (BURSITE 

DO OMBRO), CID 10 – M75.1 (SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR). Para 

comprovar a incapacidade acostou diversos atestados médicos datados 

de 08/10/2012; 26/06/2013; 14/09/2015; 14/11/2017; 08/10/2018 e 

12/02/2020. Ademais, verifico que a autora recebeu o benefício algumas 

vezes, sendo o último recebido de 04/12/2017 até 20/09/2019, 

comprovando, assim, sua qualidade de segurada. Isto posto, provadas as 

condições necessárias para percepção de auxílio doença, DEFIRO o 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência liminarmente para 

determinar que o INSS, no prazo de 30 dias, restabeleça o benefício de 

auxílio-doença ao autor (NB n° 627.795.928-3), e promova o pagamento do 

valor correspondente, até cessar a incapacidade laborativa, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). II – Da 

decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a competência deste Juízo, 

forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição 

Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

Novo Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no 

disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 

98 do Novo Código de Processo Civil. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 10h05min. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 
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para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB n° 

627.795.928-3, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE GOMES TOZETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000718-69.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por CLEIDIANE GOMES TOZETI em desfavor do EB 

COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, já qualificados na inicial. A 

autora relata, em suma, que efetuou a compra de uma televisão com a 

empresa requerida, todavia, não teve seu aparelho entregue no prazo 

combinado com a parte. Requer a concessão de tutela antecipada. Vieram 

os autos conclusos. É, em suma, o relato do necessário. Passo a 

fundamentar e a decidir. I – Do pedido de concessão de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e § 3º), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Há urgência no pedido. Há perigo de dano, 

consoante se observa, a parte autora pode estar na iminência de ter o seu 

nome negativado em virtude de uma compra, que, segundo ela, não 

recebeu até então. O fumus boni iuris de igual forma restou demonstrado, 

já que, os documentos acostados aos autos, indicam que de fato a autora 

teve relação jurídica com a empresa requerida, conforme se nota no 

comprovante de pagamento da parcela de entrada que deu no produto, 

bem como do extrato das parcelas decorrente da compra. Restando, 

assim, satisfeito todos os requisitos para o DEFERIMENTO da antecipação 

dos efeito da tutela pleiteada, para determinar que: 1) a demandada realize 

a suspensão, no prazo de 05 dias, da cobrança da duplicata n° 42629 (ID. 

30539643), dividida em 12 prestações mensais de R$ R$ 228,78 

(duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), sendo a primeira 

data de vencimento o dia 08/04/2020 e a última em 08/03/2021; 2) Se 

abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito em decorrência do débito acima descrito. Para o caso de 

descumprimento da decisão fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 

(artigo 297, CPC), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). De se 

destacar que não se trata de medida irreversível e, após o contraditório, 

se modificado o panorama atual, a tutela provisória de urgência poderá ser 

revogada (§ 3º, artigo 300, CPC). II – Da decisão inicial de conteúdo 

positivo. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no 

disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Remetam-se 

os autos ao CEJUSC para designação de audiência conciliatória. Cite-se a 

parte ré para que compareçam à audiência designada, acompanhada de 

advogado, bem como para apresentar contestação, havendo de ser 

observado, se for o caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. 

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §6º do Art. 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (Art. 344 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de abril de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001057-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER FIGUEIREDO JUNIOR OAB - 942.654.611-15 (REPRESENTANTE)

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001057-28.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE 

MENOR, C/C TUTELA ANTECIPADA, C/C EXONERAÇÃO E PEDIDO DE 

ALIMENTOS E VISITA ASSISTIDA ajuizada por HENRIQUE AZEVEDO 

FIGUEIREDO, menor impúbere, representado por seu genitor, Sr. WALTER 

FIGUEIREDO JÚNIOR, em face de JÉSSICA LOHAINNE DE AZEVEDO, 

regularizando a situação de fato já existente. Com a inicial, vieram os 

documentos. Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF 

e artigo 98 do CPC. Ainda, observando-se as informações trazidas à luz, 

não resta dúvida de que, neste momento, o deferimento do pedido de 

guarda provisória do menor HENRIQUE AZEVEDO FIGUEIREDO, em favor 

do requerente traz reais vantagens, especialmente porque regulariza a 

situação fática existente, uma vez que é o pai, ora requerente, quem 

detém a guarda de fato. Isso porque, estando o beneficiário em 

segurança, pode a marcha processual transcorrer de forma tal que a 

parte requerida usufrua de seu direito constitucional de ampla defesa, com 

todas as prerrogativas que o rito ordinário lhe permite. Assim, com 

fundamento no art. 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90, CONCEDO a guarda 
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provisória de HENRIQUE AZEVEDO FIGUEIREDO ao genitor, WALTER 

FIGUEIREDO JÚNIOR. É certo que o interesse do filho é o princípio 

norteador das disposições relativas ao poder familiar, não se poderia 

admitir a exclusão dos pais da vida da filha somente pelo fato da 

não-convivência, sendo certo que mantêm intacta a titularidade do poder 

familiar, conservam faculdades e obrigações de significativa importância 

para a relação, dentre as quais o dever de visita, que é concebido como 

extensão da função de ter o filho em companhia e adquire especial 

importância nos casos de não convivência. De fato, não se pode admitir 

que a infante seja privada da companhia de seus pais, essencial à 

formação integral e saudável de sua personalidade, sem justo e fundado 

motivo. Fixo, pois, o direito de visitas da genitora a ser exercido, em finais 

de semana alternados (sexta à domingo), nos períodos de férias 

escolares alternados e, em feriados prolongados, também alternados. 

Nesse contexto, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre 

as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada, inclusive podendo ser realizada por 

videoconfência, considerando que a requerida reside em outra Comarca. 

Citem-se os requeridos, observando o disposto no artigo 247, inciso I, do 

CPC, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo diploma processual 

civil, para que compareçam à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias (artigo 695, §2º 

do CPC), bem como para apresentarem contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Havendo desinteresse pelos requeridos na realização da 

audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado da requerente ou dos requeridos 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Havendo 

acordo entre as partes, dê-se vista dos autos ao MPE, após, conclusos 

para homologação. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003201-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONETE DELFINA TOMAZELLI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003201-09.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de embargos oferecidos por Maria Leonete Delfina Tomazelli – ME 

conta a execução fiscal de autos nº 1000363-93.2019.8.11.0010 movida 

pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, qualificados na petição 

inicial. A embargante alega, em síntese, que a CDA em que se baseia a 

execução fiscal encontra-se eivada de vícios, a saber: decadência da 

infração 33.1.1; ilegalidade/inconstitucionalidade da apuração do ICMS pelo 

regime de estimativa simplificada; e consequente ilegalidade das 

penalidades, ainda com violação ao princípio do não-confisco. A 

pretensão autoral envolve a decretação de decadência da infração 33.1.1; 

decretação de ilegalidade/inconstitucionalidade da apuração do ICMS pelo 

regime de estimativa simplificada; desconsideração das penalidades; 

anulação da CDA; redução da penhora realizada na execução fiscal; 

condenação da embargada ao reembolso dos honorários contratuais 

pactuados; e condenação da embargada ao pagamento de indenização 

por dano moral. O recebimento da petição inicial e concessão de efeito 

suspensivo deram-se no pronunciamento de id. 29825469. A embargada 

apresentou impugnação aos embargos ao id. 30731730 concordando com 

a pretensão autoral referente ao lançamento do ICMS pelo regime de 

estimativa simplificada, acostando CDA alterada e contrapondo-se aos 

demais termos da pretensão autoral, argumentando que não houve 

decurso do prazo decadencial, que as penalidades são devidas e que não 

é cabível o pedido de dano moral na presente via. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Decadência da infração 

33.1.1: A execução fiscal apensa se refere ao não recolhimento de ICMS 

e a descumprimento de obrigação tributária acessória, a qual segue o 

mesmo prazo de constituição do tributo ao qual se vincula (neste sentido: 

TRF-1 - AC 0038702-57.2004.4.01.3800, JUIZ FEDERAL FRANCISCO 

RENATO CODEVILA PINHEIRO FILHO (CONV.), TRF1 - SÉTIMA TURMA, 

e-DJF1 13/08/2010 PAG 247.), in casu ICMS. Portanto, considerando 

tratar-se de tributo lançado por homologação, o prazo decadencial é 

aquele previsto no caput do artigo 173 do CTN, contado na forma de seu 

inciso I, ou seja, 05 (anos), contados do primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (em igual sentido: 

súmula 555 do STJ). Destarte, considerando que o fato gerador da 

infração nº 33.1.1 deu-se no ano de 2011, o prazo decadencial teve início 

em 01/01/2012, razão pela qual não houve a decadência até a data da 

constituição do crédito (12/09/2016). Ilegalidade/inconstitucionalidade da 

apuração do ICMS: A embargada concordou com esta pretensão, 

tornando a questão incontroversa e dispensando-a da produção de 

provas (artigo 374, inciso III, do CPC), devendo, assim, ser julgada 

procedente. Entretanto, a declaração de nulidade não acarretará a 

extinção da CDA, mormente porque já houve a substituição da CDA com 

correção do erro como facultado à Fazenda Pública (súmula 392 do STJ). 

Desconsideração das penalidades: A forma de apuração do ICMS, 

sobretudo com a alteração da CDA, não deve conduzir à desconsideração 

das penalidades, até porque a embargante não nega a ocorrência das 

situações que acarretam a sua aplicação. Já no que tange ao princípio do 

não-confisco, destaco que o STF entende que as penalidades 

confiscatórias são aquelas que ultrapassam 100% (cem por cento) do 

valor do tributo devido. Neste sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. 

INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O 

VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO 

VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR 

COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral 

(Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite 

máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 

9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta 

Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o 

percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 

Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou 

entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como 

legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de 

impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 

905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 

Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 

07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018). O egrégio TJMT também comunga com o 

entendimento em destaque: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA NO PERCENTUAL DE 60% ( SESSSENTA POR 

CENTO) - AUSÊNCIA DE CARATER CONFISCATÓRIO – PRECEDENTES DO 

STF – ALEGAÇÃO DE EXECESSO DE EXECUÇÃO – INCIDENCIA DE JUROS 

PELA TAXA SELIC – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ SOB REGIME DOS 

REPETITIVOS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal 

Federal tem se pronunciado pelo no sentido que não considerar abusiva a 

multa quando não superior a 100 % ( cem por cento). 2. Considerando que 

a natureza tributária da dívida, apresenta-se legitima a utilização da Taxa 

Selic para o cálculo dos juros e correção conforme estipulado no ato 

s e n t e n c i a l .  3 .  A p e l o  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( N . U 

0000650-74.2013.8.11.0110, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) (grifei). Ocorre que, a embargante 

apresentou alegações genéricas, deixando, inclusive, de apontar o 

importe da penalidade e o valor do tributo devido no mesmo período, e de 

demonstrar que o valor da multa ultrapassou 100% (cem por cento) da 

dívida do tributo. Além disso, observo que o valor da penalidade em 

questão (omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA – GIDI) 

correspondia a 03 (três) UPF/MT (artigo 45, inciso X, alínea c, da Lei nº 

7.098/98) e, atualmente, corresponde a 0,5 (cinco décimos) da UPF/MT 
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(artigo 47-E, inciso VII, alínea c, item 1). Assim, em consulta ao valor da 

UPF/MT no sítio eletrônico da Sefaz/MT (disponível em: ), é possível 

averiguar que em janeiro de 2011 (data do vencimento da penalidade) a 

multa correspondia a R$ 104,46 (cento e quatro reais e quarenta e seis 

centavos) de acordo com a legislação antiga, enquanto que atualmente 

corresponde a R$ 17,41 (dezessete reais e quarenta e um centavos), 

conforme a legislação vigente. Ocorre que, a CDA que instrui a execução 

fiscal, indica em período semelhante (infração 33.1.1, fato gerador 

02/2011, vencimento em 21/03/2011) débito fiscal no valor de R$ 2.638,70 

(dois mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta centavos), o que 

configura indícios de que o valor da penalidade é discrepante a menor, 

não havendo o que se falar em multa confiscatória. Portanto, a pretensão 

da embargante de desconsideração da penalidade deve ser julgada 

improcedente. Redução da penhora: Procedeu-se na execução fiscal 

apensa a penhora de dois veículos de propriedade da embargante (id. 

26548801), avaliados em 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Observo 

que a nova CDA elaborada pela Fazenda Pública e juntada no presente 

feito indica que o débito fiscal é de R$ 15.060,87 (quinze mil e sessenta 

reais e oitenta e sete centavos). Portanto, a penhora realizada de fato 

mostra-se excessiva em face do débito exequendo. Aliás, embora o laudo 

de avaliação ainda não tenha sido homologado, vê-se que a embargante 

pretende a liberação do veículo de menor valor, remanescendo aquele 

avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), logo, ainda que eventualmente 

reavaliado a menor o bem, não é crível que reduza tanto, ao ponto de não 

ser suficiente para pagamento do débito, até porque a dívida hoje 

corresponde a 15% (quinze por cento) do valor da avaliação do veículo. 

Destarte, não há óbice para a redução da penhora, devendo ser dada 

procedência à pretensão da embargante, obstando o excesso de 

penhora. Reembolso dos honorários contratuais pactuados: A pretensão 

da embargante não possui amparo legal ou jurisprudencial, sendo que a 

jurisprudência pátria entende que não há qualquer ato ilícito na 

contratação de advogado para ajuizamento da ação capaz de gerar dano 

material passível de indenização e que o ato é inerente ao exercício 

regular do direito, vejamos: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

SEGURO DE CARGAS – ROUBO DE MERCADORIA DURANTE 

TRANSPORTE – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL DA 

SEGURADORA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO 

ATINENTE À REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO DA 

CARGA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO - IMPROCEDÊNCIA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as seguradas comprovaram a 

contratação de empresa de monitoramento e cumprimento satisfatório do 

plano de gerenciamento do transporte da carga objeto do seguro, bem 

assim a ausência de contribuição direta para o agravamento do risco do 

sinistro, é caso de julgar procedente o pedido de indenização integral da 

apólice contratada. A exoneração do dever da seguradora do pagamento 

da indenização integral do seguro ocorre apenas se a conduta direta da 

segurada configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco 

objeto da cobertura contratada como causa determinante para a 

ocorrência do sinistro, circunstância não evidenciada no caso em exame. 

A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte 

não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque 

inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, 

ampla defesa e acesso à  Just iça .  (TJMT -  N.U 

0004110-58.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020) (grifei). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA 

DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 

DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido abordou, de 

forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da 

controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de 

violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O 

prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos 

infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que 

no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida 

fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do 

prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. 

Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Na hipótese em análise, os 

agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária 

agravada em razão de prejuízos morais e materiais decorrentes da 

interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio. A 

propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que houve 

perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços 

de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez que 

não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios 

urgentes. 4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de 

responsabilidade civil objetiva por parte da concessionária e arbitrou 

danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral 

exige, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que 

não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 

7/STJ. Tal situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido 

valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso 

dos autos. 6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da 

perda de uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não 

constituía em direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma 

possibilidade. Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, 

o reexame do acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede 

de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Esta Corte 

Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de 

que os custos provenientes da contratação de advogado para 

ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano 

material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no 

exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: 

AgRg no REsp 1229482/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª 

Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 

1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª 

Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 . 8. Ademais, sobre a 

incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o 

entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a 

orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo 

a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de 

indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da 

citação. 9. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 

1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) (grifei). Portanto, é 

latente a improcedência da pretensão da embargante acerca do reembolso 

de honorários contratuais. Dano moral: A via escolhida pela embargante 

possui cognição limitada considerando que o artigo 16, § 2º, da LEF a 

restringiu à alegação de matérias defensivas e que o artigo 917 do CPC, 

aplicado subsidiariamente ao caso (artigo 1º da LEF), taxou as matérias 

passíveis de alegação em embargos à execução, também os restringindo 

às matérias de defesa: Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados: [...] § 2º - No prazo dos embargos, o 

executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e 

juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a 

critério do juiz, até o dobro desse limite. [...] (grifei). Art. 917. Nos 

embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação 

errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de 

execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou 

relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito 

deduzir como defesa em processo de conhecimento. [...] Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM 

DOBRO – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tratando-se de embargos à execução fiscal , a via eleita é 

inadequada para a pretensão de obter indenização por danos morais e 

repetição de indébito em dobro, as quais devem ser veiculadas mediante 

ação própria. Constituem os embargos à execução em ação de 

impugnação, de tal sorte que limitada a via cognitiva à defesa em face da 

pretensão executiva. Inteligência do art. 16, § 2º, da Lei de Execuções 

Fiscais . (TJMT - N.U 0004024-98.2015.8.11.0055, , ANTÔNIA SIQUEIRA 
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GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) Portanto, diante da 

inadequação da via escolhida, impera-se a improcedência da pretensão 

indenizatória da embargante. Dispositivo: Ante ao exposto, julgo 

parcialmente procedente os embargos opostos para: a) Declarar a 

ilegalidade/inconstitucionalidade da apuração do ICMS pelo regime de 

estimativa simplificada; e b) Reduzir a penhora realizada na execução 

fiscal apensa, desconstituindo a penhora do veículo Toyota Hilux CD 4X4 

SRV, ano/modelo 2007/2008, cor prata, placa NJW-6300 e renavam 

948342919. Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais, ressaltando que a 

Fazenda Pública é isenta, bem como honorários sucumbenciais que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2º e 86, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição conforme disposto no 

artigo 496, § 3º, inciso II do CPC. Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com anotações e baixas de praxe. 

Translade-se cópia da presente sentença para a execução fiscal apensa. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003182-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para 

apresentar impugnação à contestação e, a parte requerida, para se 

manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002221-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para 

apresentar impugnação à contestação e, a parte requerida, para se 

manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-40.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002836-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para se 

manifestar acerca do laudo pericial e apresentar impugnação à 

contestação e, a parte requerida, para se manifestar acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SALDANHA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO WERNER MARTINS OAB - MT28052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte rerquente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para 

apresentar impugnação à contestação e, a parte requerida, para se 

manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000272-66.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IZIDIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE PARO OAB - MT27555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para se 

manifestar acerca do laudo pericial e apresentar impugnação à 

contestação e, a parte requerida, para se manifestar acerca do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002218-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE LARA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos nº 1002218-10.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação para concessão de aposentadoria rural por idade proposta por 

ANDRÉ LUIZ DE LARA GONÇALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. O requerido foi 

citado e apresentou contestação (Id. 25244449), pugnando pelo 
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depoimento pessoal do autor e, no mérito, a improcedência da ação. O 

autor, por sua vez, apresentou impugnação refutando os argumentos do 

requerido (Id. 28821000). Os autos vieram conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de 

atividade rural pelo autor, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Assim, considerando a 

necessidade de comprovar a qualidade de segurado especial do autor, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de julho de 

2020, às 16h30min. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem aos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 08 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001035-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE MORAES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINA MARCIA CHICARINO CAIRES OAB - MT11693/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi protocolado 

tempestivamente. Certifico, ainda, que na presente data procedo a 

Intimação do Representante legal da Parte Autora para, querendo, interpor 

Contrarrazões ao Recurso impetrado, no prazo legal. Jaciara-MT, 14 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001997-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedo a Intimação dos 

Representantes Legais das Partes Autora e Requerida para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias sobre o Laudo Pericial acostado aos Autos. É o 

que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 14 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedo a Intimação dos 

Representantes Legais das Partes Autora e Requerida para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias sobre o Laudo Pericial acostado aos Autos. É o 

que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 14 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003195-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LONGUINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que na presente data procedo a Intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para, querendo, impugnar à 

Contestação no prazo de lei. Certifico, ainda, que na presente data 

procedo a Intimação do Representante Legal da Requerida para manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias sobre o Laudo Pericial acostado aos Autos. É o 

que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 14 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003328-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi apresentada no prazo legal e que 

na presente data procedo a Intimação do Representante Legal da Parte 

Autora para, querendo, ofertar Impugnação à Contestação, bem como 

manifestar sobre o Laudo Pericial acostado aos Autos no prazo de lei. 

Certifico, ainda, que na presente data procedo a Intimação do 

Representante Legal da Parte Requerida para manifestar no prazo de 10 

(dez) dias sobre o Laudo Pericial acostado aos Autos. É o que me cumpre 

certificar. Jaciara-MT, 14 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003254-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODEILDE PEREIRA DE JESUS MIYAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico, ainda, que na presente data procedo a intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para, querendo, Impugnar à 

Contestação no prazo de lei. É o que me cumpre certificar. Jaciara-MT, 14 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001324-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAMEL MOHAMED ALLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL VICTOR DA SILVA STEFFENS OAB - SP360224 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANO DE OLIVEIRA OAB - MS16175 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000632-35.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FILHO RODRIGUES (AUTOR(A))

ELIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIO DE MORAES (REU)

Outros Interessados:

VALDIR MADALENO DA SILVA (CONFINANTES)
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FAGNER ALBERTO DA SILVA (CONFINANTES)

SEBASTIAO BORGES DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000632-35.2019.8.11.0010. Vistos em 

correição. Considerando que a Fazenda Pública Municipal manifestou 

interesse na demanda, eis que resta pendente o pagamento do IPTU 

relativo ao imóvel em questão (Id. 23080576), intime-se a parte autora para 

promover a quitação, regularizando a situação com fisco. Outrossim, 

tendo em vista a manifestação da Fazenda Pública Estadual (Id. 

22483643), intime-se, ainda, a requerente, para colacionar aos autos a 

documentação exigida pelo Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins 

de verificar a existência ou não de interesse deste na presente demanda, 

conforme pugnado no Id. 22483643. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara, 14 de 

abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001357-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUSA LESSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001357-58.2018.8.11.0010 Exequente: MARIA DE 

FATIMA SOUSA LESSA DA SILVA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos em correição, Corrija-se a autuação, 

mudando-se os registros cartorários e distribuição para “Execução contra 

a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. Após, intime-se a 

autarquia requerida, mediante vistas dos autos, para que, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos 

termos do art. 535 do NCPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001335-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (REQUERIDO)

Gerente do Fundo Municipal da Previdência Social - Prev Jaci 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001335-63.2019.8.11.0010. Vistos em 

correição. Compulsando os autos, denota-se que a decisão proferida no 

ID. 30552801 não foi integralmente cumprida, eis que não efetuada a 

citação do requerido como determinado. No que tange ao desinteresse do 

autor na audiência de conciliação, cumpre salienta que tal solenidade 

somente não ocorre quando demonstrado o desinteresse de ambas as 

partes, nos termos do art. 334 do CPC, razão pela qual se faz necessário 

o cumprimento da decisão sobredito. Sendo assim, cite-se o requerido nos 

moldes da decisão aportada no ID. 30552801. Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 

de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001553-91.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo e 

requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Processo: 1001134-71.2019.8.11.0010. Vistos em correição. 

Compulsando os autos, denota-se que o INSS apenas reiterou a proposta 

feita anteriormente, assim, a fim de evitar eventual nulidade ou 

interpretação múltipla, intime-se o INSS para o fim específico de se 

manifestar quanto à contraproposta feita pelo autor (Id. 26826289), a qual 

segue transcrita abaixo: - Exclusão da DCB fixada pelo INSS com a 

reimplantação total do Benefício de Aposentadoria por Invalidez 

normalmente, sem data prevista para cessar, vez que se trata de 

Aposentadoria por Invalidez; - Pagamento de 95% (cem por cento) do 

valor total das parcelas atrasadas desde o início da redução (parcial e 

progressiva) do Benefício em tela (incluindo os valores subtraídos pela 

redução); - Honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor total apurado. 

Com a resposta da autarquia-ré, voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78233 Nr: 1554-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEME & PEREIRA ME, ADMILSON LEME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612

 Vistos, etc.

Ante a juntada da decisão judicial que ampara o pedido de habilitação 

retardatária, determino a oitiva do Administrador Judicial, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após a juntada da manifestação, vistas ao Ministério Público 

para parecer.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara, 13 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104373 Nr: 8365-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DAS VIRGENS ARAÚJO, LUIZA DAS VIRGENS 

ARAUJO, FRANCISCO MANOEL DE ARAÚJO, JUSCELINO DE ARAÚJO, 

ROGERIO DE ARAUJO, WANDERLEY DE ARAUJO, GILCENARA DE 

SOUZA ARAÚJO, CARIOLANDO DE ARAÚJO, MARCIA REGINA DOS 
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SANTOS CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL FRANCISCO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO V. 

DE MORAES - OAB:13582/MT, Wagner Vasconselos de Moraes - 

OAB:15244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos, percebe-se que não foram 

colacionadas aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis a serem 

partilhadas, documentos indispensáveis para a homologação da partilha.

Assim, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis.

Cumpra-se.

Jaciara, 13 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001402-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAARA ROSANGELA DE ARAUJO RICARDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001402-28.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência proposta pela 

DEFENSORIA PÚBLICA, com o escopo de proteger direito individual 

indisponível do menor JOÃO MARCOS DE ARAÚJO RICARDO, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JACIARA/MT. Em sede de 

tutela de urgência os requeridos foram obrigados a fornecer o 

medicamento denominado Venvanse 30mg, 1 comprimido por dia, ao 

requerente João Marcos por indeterminado, eis que é de uso contínuo, 

posto que o requerente é portador de autismo (CID F-84). Todavia, 

verifica-se que a Resolução TJ-MT 09/2019 atribuiu à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de VÁRZEA GRANDE/MT 

competência para processar e julgar “os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Frise, 

ainda, que o art. 2° do referido ato normativo determinou que as ações em 

curso deverão continuar a tramitar nos juízos em que se encontram, com 

EXCEÇÃO daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença. Por fim, registre-se que a Portaria 29/2019-CM 

estabeleceu o dia 30 de setembro de 2019 como data de início da 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. 

Feitas tais ponderações, considerando que o Estado de Mato Grosso 

encontra-se inserido no polo passivo da demanda, bem como tendo em 

vista tratar-se de prestação continuada, é de rigor o declínio da 

competência. Ante ao exposto, nos termos da Resolução TJ-MT n. 

09/2019 e Portaria 29/2019-CM, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar a presente ação para a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, determinando a 

remessa do feito, com as nossas homenagens, baixas e anotações de 

estilo. Cientifique-se as partes. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se 

imediatamente, expedindo-se o necessário com a máxima urgência. 

Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001515-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MAIARA DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001515-16.2018.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de interdição proposta pelo Ministério Público em face de MARIA 

MAIARA DA SILVA. Entre um ato e outro, aportou aos autos a informação 

que a interditanda está acolhida na Fundação Lar Cristão, que se localiza 

na Comarca de Rondonópolis/MT, tendo a Defensoria Pública pugnado pela 

remessa dos autos, além de outros pedidos (Id. 15950871). É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é sabido, nos processos de 

curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa 

interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, 

devendo a regra da “perpetuatio jurisdictionis” ceder lugar à solução que 

se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o 

acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da 

curatela. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudencial: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. CONTAS BANCÁRIAS DO 

CURATELADO. INTERDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DO 

DOMICÍLIO DO INTERDITADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça possui precedentes (CC 150.720/SP) no sentido de que, nos 

processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da 

pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras 

questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à 

solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e 

facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de 

fiscalização da curatela. 2. Desta forma, a fim de melhor prestigiar o 

interesse do incapaz, na espécie, a competência para processar e julgar a 

demanda de expedição de alvará judicial é do Juízo Suscitado, ou seja, do 

Juízo da 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, 

onde reside o interditado e sua curadora. 3. Conflito negativo de 

competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitado. (TJ-DF 

07044890920198070000 DF 0704489-09.2019.8.07.0000, Relator: 

GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2019). (sem grifo no original) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

DE CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DO 

INTERDITADO. 1. Aos processos de curatela deve prevalecer o melhor 

interesse do incapaz. Precedente do STJ. Assim, no caso a ação proposta 

deve tramitar no foro de seu domicílio. 2. Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo suscitado, o da Vara de Família e de Órfãos e 

Sucessões de Águas Claras. (TJ-DF 07113143720178070000 - Segredo 

de Justiça 0711314-37.2017.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO 

MARQUES, Data de Julgamento: 07/11/2017, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). (sem grifo no original). Portanto, uma vez que a interditanda 

está residindo em Rondonópolis/MT, deve o feito ser remetido à referida 

comarca. Ante o exposto, declino a competência em favor do juízo 

competente da Comarca de Rondonópolis/MT, determinando a remessa 

destes autos. Por conseguinte, considerando a incompetência deste Juízo, 

2ª Vara de Jaciara, deixo de analisar os demais pedidos. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se com urgência. Jaciara/MT, 14 de abril de 

2018. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002487-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOLVINO DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1002487-49.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação para concessão de aposentadoria rural por idade proposta por 

DOLVINO DA COSTA JUNIOR em face do INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. O requerido foi 

citado e apresentou contestação (Id. 29308361), pugnando pelo 

depoimento pessoal do autor e, no mérito, a improcedência da ação. O 

autor, por sua vez, apresentou impugnação refutando os argumentos do 

requerido (Id. 30859901). Os autos vieram conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de 

atividade rural pelo autor, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Assim, considerando a 

necessidade de comprovar a qualidade de segurado especial do autor, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de junho de 

2020, às 14h30min. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem aos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000069-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR ARAUJO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000069-07.2020.8.11.0010 Requerente: OMNI 

FINANCEIRA S/A Requerido: MÁRIO CESAR ARAUJO BARROS Espécie: 

Busca e apreensão. Vistos em correição, OMNI FINANCEIRA S/A propôs 

ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em desfavor 

de Mário Cesar Araújo Barros qualificado na inicial, argumentando, em 

síntese, que as partes celebraram contrato de financiamento para 

aquisição de bem, tendo, porém, o requerido, se tornado inadimplente, 

razão pela qual pugnou pela busca e apreensão do veículo descrito na 

inicial. Houve o recolhimento das taxas judiciais. É o relato. Passo a 

decidir. Restando presentes os pressupostos processuais e condições da 

ação, recebo inicial e passo a apreciar o pleito liminar. No caso em 

questão está comprovada a relação jurídica entre as partes, representada 

pelo contrato colacionado aos autos, cabendo ao requerido arcar com o 

pagamento mensal das parcelas, nos termos ali avençados. O mesmo 

conjunto probatório também revela que quando o requerente manejou a 

presente ação, o requerido já se encontrava inadimplente com o 

pagamento das parcelas do contrato. Pelos documentos anexados, 

verifica-se que se encontram presentes os requisitos para o deferimento 

da liminar, porquanto há prova da inadimplência e da mora, estampadas 

pela notificação extrajudicial e instrumento de protesto colacionados aos 

autos. Desta forma, provada a inadimplência do devedor fiduciante 

(súmula 72 do STJ), corroborada pela notificação extrajudicial da dívida 

(RSTJ 57/402, STJ-RF 359/236), faz jus o credor à medida de apreensão 

do bem dado em garantia. CONCLUSÃO: Ante o exposto, defiro a liminar 

almejada e, por consequência, determino a expedição de mandado de 

busca e apreensão do bem relacionado na inicial. Efetuada a medida, 

deposite-se o bem apreendido nas mãos do representante legal da parte 

requerente, devendo este tomar compromisso legal. Cinco dias após a 

execução da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. No prazo de cinco 

dias, contados da efetivação da medida, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º, do decreto-lei nº 911/69). Cite-se a 

parte requerida para apresentar resposta no prazo de quinze dias, 

contados da execução da liminar (art. 3º, § 3º, do decreto-lei nº 911/69). 

A resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha pago 

integralmente a dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição. Intimem-se, inclusive a parte autora. Defiro os 

benefícios contidos no § 2º, art. 212 do CPC/15. Na hipótese de não 

localização do bem, certifique-se e, em seguida, façam-me os autos 

conclusos para inserção de restrição perante o sistema RENAJUD, na 

forma requerida. Cumpra-se Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002398-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1002398-26.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação para concessão de aposentadoria rural por idade proposta por 

ADAIR DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. O requerido foi citado e 

apresentou contestação (Id. 25257737), pugnando pelo depoimento 

pessoal do autor e, no mérito, a improcedência da ação. O autor, por sua 

vez, apresentou impugnação refutando os argumentos do requerido (Id. 

28852379). Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

Fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade rural pelo 

autor, durante o período de carência, de modo a configurar sua qualidade 

de segurado especial; b) o caráter da atividade rural (economia domiciliar, 

empregado, etc.). Assim, considerando a necessidade de comprovar a 

qualidade de segurado especial do autor, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de junho de 2020, às 15h00. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem aos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo 

que somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 de abril de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001549-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA BORGES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARTINS SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001549-54.2019.8.11.0010 Requerente: EVANIA 

BORGES MARTINS Requerido: SEBASTIAO MARTINS SEVERINO Vistos em 

correição, Trata-se de ação de curatela, proposta por Evania Borges 

Martins, tendo como curatelado Sebastião Martins Severino. A id. 

26260256 a requerente informou o falecimento de seu genitor e pugnou 

pelo arquivamento dos autos. É o relatório. Decido. Considerando o 

falecimento do titular do direito intransmissível, imperioso se faz a extinção 

do processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir 

superveniente, nos termos do que dispõe o artigo 485, inciso IX, do Código 

de Processo Civil. CONCLUSÃO. Diante do exposto, ante a perda do objeto 

da presente ação, extingo o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso IX, do Código de Processo Civil. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais, todavia, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, 

do CPC). Sem honorários advocatícios. Após, certifique-se o trânsito em 
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julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001716-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MOISES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEILTON MEDEIROS DE ALENCAR (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001716-08.2018.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de alimentos c/c alimentos provisórios proposta por Théo Kaleb 

Moises de Alencar, representado por sua genitora Sandra Moises da 

Silva, em face de Claudeilton Medeiros de Alencar, devidamente 

qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, realizada pelo CEJUC, 

as partes entabularam acordo (Id. 15876946). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela homologação do acordo e a consequente 

extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. (Id. 30473020). 

Os autos vieram conclusos. É o sucinto relato. Fundamento e decido. O 

art. 840 do Código Civil estabelece que: “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. 

Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. Destarte, a homologação da avença, 

conforme já fora acordada, pode ser feita única e exclusivamente por 

sentença, para que se torne um título executivo judicial. No caso dos 

autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no litígio originário, 

não subsistindo mais a necessidade da participação do judiciário na 

solvência da demanda. Portanto, a homologação do acordo é medida que 

se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, caberá ao prejudicado 

requerer a continuidade sincrética do processo pela fase de cumprimento 

de sentença e/ou ajuizar o processo de execução cabível. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. Sem custas, uma vez que a 

transação ocorreu antes da sentença, nos termos do §3º do art. 90 do 

CPC, in verbis: Art. 90, § 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as 

partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Sem honorários, eis que não houve 

contestação. Considerando a renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da presente sentença e proceda as baixas 

necessárias, bem como as eventuais penhoras, se for o caso. 

Arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 de abril de 2019. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002320-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1002320-32.2019.811.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de ressarcimento de danos com pedido de tutela de urgência 

proposta por OSÓRIO PEREIRA DE SOUZA em face do BANCO 

BRADESCO S.A e SOMPO SEGUROS S.A, todos qualificados nos autos. A 

parte requerida informou nos autos a entabulação de acordo, pugnando 

pela extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. (Id. 28054601 

e Id. 27484022). O Banco Bradesco informou, ainda, que os descontos na 

conta do requerente foram cessados, suprindo a obrigação de fazer. A 

requerida Sompo Seguros S.A, também informou o depósito do valor 

acordado. É o sucinto relato. Fundamento e decido. O art. 840 do Código 

Civil estabelece que: “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Verifica-se que anteriormente havia 

um litígio, que culminou com a propositura da presente ação. Destarte, a 

homologação da avença, conforme já fora acordada, pode ser feita única 

e exclusivamente por sentença, para que se torne um título executivo 

judicial. No caso dos autos, as partes avençaram um acordo que colocou 

fim no litígio originário, não subsistindo mais a necessidade da participação 

do judiciário na solvência da demanda. Portanto, a homologação do acordo 

é medida que se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, caberá ao 

prejudicado requerer a continuidade sincrética do processo pela fase de 

cumprimento de sentença e/ou ajuizar o processo de execução cabível. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo aportado no Id. 27484022, mediante as condições nele 

estabelecidas. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. Sem custas, eis que a transação se deu antes da 

sentença, nos termos do art. 90, §3º do CPC. Honorários conforme 

avençado pelas partes e, na ausência de previsão no acordo, fica ao 

encargo de cada parte. Certificado o trânsito em julgado da presente 

sentença, proceda-se às baixas necessárias, remetendo os autos ao 

arquivo. P.R.I. Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002230-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA MONTE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1002230-24.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural por idade 

proposta por ROMANA MONTE ALENCAR em face DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido e deferido o 

pedido de AJG (id. 24483117). Citado, o INSS apresentou proposta de 

acordo visando conceder à parte autora o benefício pleiteado na inicial (id. 

29014286). Instada a se manifestar, a parte autora concordou com a 

proposta apresentada pelo INSS, pugnando pela homologação do acordo 

(id. 29183393). Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando os autos verifica-se que os 

requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico 

encontram-se presente no acordo firmado. Não se vislumbra qualquer 

ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, razão pela qual mister se faz a 

homologação do presente acordo. Ante o exposto, homologo por 

sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Tendo 

em vista que a transação ocorreu antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos 

termos do § 3º, do artigo 90, do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, intime-se a requerida para implantar o benefício, 

bem como intime-se a requerente para apresentar os cálculos, conforme 

estabelecido no acordo. P.R.I. Cumpra-se. Jaciara/MT, 14 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003620-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIBERATO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA AUTOS Nº 1003620-63.2018.8.11.0010 Requerente: ANTONIO 

LIBERATO DA COSTA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS. Espécie: Ação previdenciária de aposentadoria rural por 

idade Visto em correição, Trata-se de ação visando à concessão de 

aposentadoria rural por idade proposta por Antônio Liberato da Costa em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerente 

narra, em síntese, que sempre trabalhou na “roça”. Aduz que ainda jovem, 

no período de 1971 até 1985 viveu e trabalhou como meeiro em terras do 

senhor Jacinto Fukuta. Afirma que trabalhou como garimpeiro, atividade 

que exerceu até 1995, quando passou a ser empregado rural. Recebida a 

inicial foi determinada a citação do requerido para apresentação de 

contestação (id. 1329633). O requerido apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e no 

mérito pugnou pela improcedência da ação (id. 1 21037533). Impugnação 

acostada aos autos a id. 22472660. Por ocasião da audiência de instrução 

e julgamento foram colhidos os depoimentos das testemunhas Agenário 

Freitas da Silva, Sissi Viniski dos Santos e Joaquim Antônio de Oliveira. O 

autor apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação 

(id. 30236794). Intimada, a autarquia requereu a improcedência do pedido, 

ante a ausência de início de prova material da condição de rurícola. É o 

relato. Fundamento e decido. Verifica-se que a preliminar arguida pelo 

requerido merece acolhimento, eis que, segundo o parágrafo único do 

artigo 103, da Lei nº 8.213/91, determina a prescrição, em cinco anos, de 

prestações vencidas e não pagas, in verbis: Parágrafo único. Prescreve 

em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e 

qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições 

ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 

menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Desta forma, se 

houver valores a serem recebidos nesse lapso, a declaração de 

prescrição é de rigor. Do mérito Para concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da Lei nº 

8.213/91, mediante início razoável de prova material, corroborada pela 

prova testemunhal, ou prova documental plena. O segurado precisa 

comprovar o exercício do labor rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência, nos termos do artigo 143 , todos da Lei nº 

8.213 /91. Como requisito etário, exige-se a idade de 60 anos para homem 

e 55 para a mulher. No caso em tela, conforme documentos acostados 

aos autos o requisito etário foi devidamente cumprido, eis que o autor 

contava com idade superior à exigida, quando do ajuizamento da ação 

(nascimento em 30/07/1954). Como início de prova material de seu labor no 

campo o autor colacionou aos autos carteira de trabalho, na qual constam 

as seguintes anotações: trabalhador rural (16 de fevereiro de 1995 a 24 

de maio do mesmo ano.); trabalhador rural (01 de agosto de 1996 a 16 de 

setembro do mesmo ano); serviços gerais (02 de maio de 2001 a 25 de 

setembro de 2009); montador de equipamento (01º de maio de 2010 a 10 

de fevereiro de 2011); auxiliar de eletricista (01 de julho de 2011 a 30 de 

janeiro de 2012); auxiliar de cerâmica (16 de junho de 2012 a 25 de março 

de 2013); ajudante (10 de outubro de 2013 a 09 de maio de 2015). 

Observa-se que o requerente registra diversos vínculos urbanos, 

inclusive, nas ocupações de auxiliar de eletricista, auxiliar de cerâmica, 

ajudante, montador de equipamento, dentro do período de carência, 

descaracterizando a condição de rurícola. O requerente colacionou aos 

autos, ainda, escritura de compra e venda de imóvel, celebrado em 1989; 

contrato particular de compra e venda de imóvel urbano, no qual o 

requerente está qualificado como garimpeiro e fotos da propriedade rural. 

Impende consignar que a mera posse de uma propriedade rural não indica 

a que fim ela se destina e, mesmo que a área seja objeto de produção, não 

se poder afirmar que era em regime de subsistência, uma vez que o 

requerente possui extenso vínculo urbano, descaracterizando, assim, o 

regime de economia familiar. Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre 

o tema: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. EXERCÍCIO 

CONCOMITANTE DE TRABALHO RURAL E URBANO NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA, EM REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR, NÃO COMPROVADA. 1. A teor do art. 11, § 9º, III, da Lei n. 

8.213/1991, "o membro do grupo familiar que possui outra fonte de 

rendimento" não se enquadra na condição de rurícola, salvo na hipótese 

de o exercício da atividade urbana ocorrer apenas no "período de 

entressafra ou do defeso, não superior a cento e vinte dias, corridos ou 

intercalados, no ano civil". 2. Na espécie, o Tribunal de origem deixou 

consignado no acórdão recorrido que o autor trabalhou como vigia da 

prefeitura por período superior ao legalmente previsto, sendo, portanto, 

incontroverso o vínculo trabalhista urbano da parte recorrida durante o 

tempo da carência. 3. Entretanto, estão abarcados no conceito de 

segurado especial, o trabalhador que se dedica, em caráter exclusivo, ao 

labor no campo, admitindo-se vínculos urbanos somente nos estritos 

termos do inciso III do § 9º do art. 11 da Lei n. 8.213/1991. 4. Recurso 

especial do INSS provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau. 

(REsp 1375300/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) Assim, verifica-se que o conjunto 

probatório não foi suficiente para comprovar o exercício do labor rural em 

regime de economia familiar, bem como o cumprimento da carência 

prevista no artigo 142 da Lei nº 8.213/91, sendo de rigor a improcedência 

da pretensão da autora. Em colaboração ao entendimento acima exposto 

segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. VÍNCULO 

URBANO NO PERÍODO DE CARÊNCIA 1. A comprovação da qualidade de 

trabalhador rural ocorre mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, bem assim a 

implementação do requisito etário exigido. 2. Na hipótese, a parte autora 

cumpriu o requisito etário em 2009. Entretanto, a prova material 

apresentada não serviu para a comprovação da atividade rural no período 

de carência, uma vez que, apesar da parte autora ter juntado aos autos 

cópia de certidão de casamento (fl. 17), em que está consignado a 

atividade de seu esposo de lavrador e a sua própria de doméstica e o 

documento de fl. 18 demonstrando a aquisição de terra rural no ano de 

1992, a parte ré juntou documento à fl. 60 em que se verifica ter a autora 

exercido atividade não rural entre os anos de 1996 a 2008 (vínculo com a 

Prefeitura de Valente), o que afasta a atividade campesina no período. 3. 

O conjunto probatório dos autos não se mostrou suficiente para 

demonstrar o direito alegado eventual atividade rurícola da autora não 

caracteriza o regime de economia familiar, apto ao reconhecimento da 

condição de segurado especial, nos termos da norma previdenciária, eis 

que exercido concomitantemente com a atividade urbana. Há um 

componente de fato relevante para a configuração da qualidade de 

segurado de quem afirma exercer atividade campesina, a atividade deve 

ser exercida em regime de economia familiar. A força produtiva da família 

deve estar de forma principal voltada para a produção rural ou, ao menos, 

essa deve representar parcela relevante da renda, tornando-a 

indispensável para a manutenção do padrão de vida e atendimento das 

necessidades. 4. Apelação da parte autora a que se nega provimento. 

(TRF-1 - AC: 00472895520134019199 0047289-55.2013.4.01.9199, 

Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 

27/05/2016, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de 

Publicação: 16/08/2016 e-DJF1). Dessa forma, ainda que os depoimentos 

colhidos afirmem a prática do trabalho rural, o requisito exigido para a 

concessão do benefício postulado não restou atendido, uma vez que 

consoante entendimento majoritário (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF-1ª. 

Região) a prova exclusivamente testemunhal produzida em juízo, por si só, 

não sustenta o pedido. DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo 

improcedentes os pedidos da demanda, nos termos do artigo 487, I do 

Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito. 

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% 

do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Juara-MT, 14 de 

abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122211 Nr: 6627-80.2018.811.0010
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS DIAS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 143.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor(a) do denunciado(a) para as alegações 

finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 14 de abril de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 110036 Nr: 1195-80.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de JOSÉ 

CARLOS LIMA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe 

a prática dos delitos previstos no artigo 306, artigo 303, §2º e artigo 304, 

todos, do Código de Transito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código 

Penal.

Segundo consta na denúncia, na data de 27/01/2018, por volta das 

19h10min, na Av. Pajé, Bairro Centro, na cidade de Jaciara/MT, o 

denunciado JOSÉ CARLOS Lima Souza conduziu em via pública, a veículo 

automotor, VW/Gol, placa JYA-8186, com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais 

que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de 

constatação etílica de 1.28 mg/l em fl. 19-IP (1º FATO).

No mesmo local, data e horário descritos no 1º fato, o denunciado JOSÉ 

CARLOS Lima Souza praticou lesão corporal culposa na direção de seu 

veículo automotor, à medida que, não se valendo do dever objetivo de 

cuidado, colidiu na traseira da motocicleta Biz, de cor vermelha, placa 

QBU-9511, de propriedade da vítima Pamela Magna Rocha Medeiros, 

arremessando-a no asfalto, causando-lhe lesões, conforme depoimento 

de fl. 36-IP e orçamento dos danos causados ao seu bem móvel em fls. 

37/37-IP, a vítima declarou que pretende representar criminalmente contra 

o denunciado, termo anexo (2º FATO).

No mesmo local e horário dos fatos narrados acima, o denunciado JOSÉ 

CARLOS Lima Souza, após colidir na traseira da motocicleta da vítima e ao 

perceber que em decorrência da colisão ela foi arremessada ao chão, 

evadiu-se do local, deixando de prestar socorro a vítima Pamela Magna 

Rocha Medeiros (3º FATO).

Segundo apurado, na data e local supramencionados, a polícia militar foi 

acionada em razão de um acidente na Av. Pajé, ao chegar no local 

verificaram que o denunciado JOSÉ CARLOS havia foragido do local.

Ato contínuo, os policiais em diligência localizaram o denunciado JOSÉ 

CARLOS na rua de trás da Igreja Matriz, com o pneu furado e a parte 

frontal do veículo amassado. Durante a abordagem JOSÉ CARLOS 

confessou ter se envolvido em um acidente e evadido do local.

 Os policiais constataram sinais de embriaguez, momento em que 

submetido ao teste do bafômetro. Por ocasião de referido teste, foi 

confirmada a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir (vide Teste 

Etílico de fl. 19-IP), apresentando índice alcoólico de 1.28 mg/l.

 Deste modo, conforme consta em Boletim de Ocorrência, o denunciado 

colidiu na traseira da motocicleta da vítima Pâmela, onde ela foi 

arremessada ao chão e precisou ser socorrida pelo SAMU.

 É inconteste que, a autoria e materialidade restaram suficientemente 

demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02-IP), Boletim 

de Ocorrência (fls. 18/19- IP), Termo de Constatação Etílica (fls. 19) em 

sintonia com os depoimentos colhidos nos autos.

A Denúncia foi recebida em 11 de maio de 2018.

O acusado foi devidamente citado, apresentando resposta à acusação.

O processo desenvolveu-se regularmente, com a realização da instrução 

criminal, momento em que foi ouvida a vítima, testemunhas e procedido o 

interrogatório do réu.

As partes apresentaram alegações finais instrumentalizadas por 

memoriais.

É o relatório.

 Decido.

Trata-se de ação penal pública que objetiva apurar a autoria e 

responsabilidade do réu JOSÉ CARLOS LIMA SOUZA pela prática dos 

delitos previstos no artigo 306, artigo 303, §2º e artigo 304, todos, do 

Código de Transito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A materialidade dos crimes tipificados nos artigos 306 e 303, §2º, do CTB 

encontra-se cabalmente comprovada através do auto de prisão em 

flagrante, do boletim de ocorrência policial, exame de alcoolemia por meio 

do Etilômetro (bafômetro), bem como pelos demais documentos e 

declarações carreados aos autos.

A autoria e a responsabilidade do réu na prática dos delitos tipificados nos 

artigos 306 e 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) são 

incontestes, uma vez que o mesmo confessou judicialmente o fato, 

estando sua confissão em harmonia com as demais provas produzidas 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima PAMELA MAGNA ROCHA MEDEIROS 

relatou “que estava descendo a BR, no sentido a sua casa; que estava 

saindo do serviço; que próximo ao quebra-molas tinha um acidente lá; que 

daí reduziu e o réu bateu em sua traseira; que ficou lá e um amigo viu e 

logo já ligou para o SAMU, que prestou socorro para a depoente; que não 

quebrou nada mais machucou bem e torceu o pé; que foi só ralado 

mesmo; que comprou remédio para dor; que seu gasto não foi mais de 

cinquenta reais; que teve três mil e poucos de prejuízo na moto; que a 

depoente sempre ligou para o réu para pagar tudo e o mesmo começou a 

pagar; que a última parcela que ele deu foi em outubro de 2018; que ele 

deu mil e quinhentos reais; que falta este restante; que ele bateu atrás da 

depoente; que a depoente nem o viu quando ele bateu; que ele pegou o 

carro e seguiu adiante” (CD-R, de AIJ).

O Policial Militar WILLIANS ROBERTO SOARES disse em Juízo “que estava 

realizando o policiamento na cidade e receberam informação de um 

acidente na rodovia federal, próximo ao Marteli; que chegou lá tinha uma 

moto caída; que foi informado que um veículo gol, com uma escada em 

cima tinha colidido na traseira da moto; que os populares falaram que era 

um gol quadrado, com uma escada na traseira, que colidiu com a traseira 

da moto e jogado a vítima ao solo e se evadido do local; que outra 

guarnição verificou que havia um gol aqui em Jaciara; que encontraram o 

réu e o mesmo confessou que se envolveu no acidente e que verificaram 

que o mesmo teria ingerido bebida alcóolica; que o mesmo fez o exame de 

etilômetro e confirmou o estado de embriaguez” (CD-R, de AIJ).

Por sua vez, o Policial Militar FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA afirmou 

em Juízo “que foi passado o rádio para equipe que havia acontecido um 

atropelamento próximo ao Posto Marteli, em um quebra-molas; que foi 

passado que o suspeito teria se evadido do local; que conseguiram deter 

o suspeito no centro da cidade, tentado se evadir; que a vítima estava 

aguardando o SAMU; que ela estava deitada” (CD-R, de AIJ).

Por fim, o réu JOSÉ CARLOS LIMA SOUZA confessa os fatos 

judicialmente, ao asseverar “que os fatos são verdadeiros; que não teve 

intenção de parar porque não estava habilitado e tinha muita gente no 

trânsito, a frente; que tomou umas duas pingas brancas para ligar para 

sua filha para ver se ela havia sido presa mesmo; que o depoente mora 

perto do lugar que se acidentou; que ela sem querer freou e o depoente 

topou na traseira da moto dela; que quando a polícia chegou o depoente 

estava na sua casa; que ela caiu; que como nunca tinha se envolvido em 

acidente, ficou sem ação; que como já tinha ocorrido outro acidente e 

estava cheio de gente e daí alguém iria chamar o SAMU; que se tivesse 

só, em outro lugar da BR, teria socorrido ela porque é ser humano” (CD-R, 

de AIJ).

No que tange ao tipo descrito no artigo 304, do CTB, verifico que a 

capitulação da denúncia deve sofrer retificação neste tocante, com fulcro 

no artigo 383, do Código de Processo Penal, uma vez que tal conduta 

constitui causa de aumento de pena do crime de praticar lesão corporal 

culposa na direção de veículo automotor (artigo 303, do CTB), pois ambas 

foram praticadas no mesmo contexto fático, Inserindo-se na mesma linha 
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de desdobramento causal da conduta do agente, não havendo falar, 

portanto, em crimes autônomos. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE 

OMISSÃO DE SOCORRO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PERSECUÇÃO 

PENAL. INEXISTÊNCIA DE CRIME COMPLEXO. AÇÃO PÚBLICA 

CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE NA DENÚNCIA. FATO NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Código Penal estabelece a 

iniciativa estatal para as ações penais que envolvem crimes complexos, 

desde que, na formação desses delitos, esteja contida a descrição de ao 

menos um crime com persecução penal que dependa da iniciativa pública 

incondicionada, caso fosse considerado isoladamente. 2. É complexo o 

delito que compreende, na descrição do seu tipo básico ou derivado, a 

existência de fatos que podem ser considerados, por si mesmos, delitos 

autônomos. Nessa perspectiva, o crime de lesão corporal culposa no 

trânsito, com a causa de aumento de pena pela omissão de socorro, não 

pode ser considerado complexo para fins de persecução penal, porquanto 

a omissão de socorro não faz parte do tipo básico ou derivado, mas se 

trata de causa de aumento de pena. Logo, a persecução penal somente é 

possível mediante ação pública condicionada à representação. 4. É 

inviável presumir, de ofício, que a menção feita na denúncia acerca do 

possível estado de embriaguez do acusado pode servir para legitimar a 

iniciativa pública incondicionada da ação penal, quando tal aspecto não é 

levado em consideração pelas instâncias ordinárias, perante as quais nem 

sequer houve a comprovação do seu estado anímico. Além de incorrer em 

usurpação da competência da Corte local, há que sobrelevar o fato de que 

a via do habeas corpus é estritamente voltada para a defesa do réu. Em 

outras palavras, não há como reconhecer, de ofício, situação prejudicial à 

defesa, por mais que ela seja essencial para o deslinde da controvérsia. 

Evidentemente que não se trata de inviabilizar o exame de determinado 

caso com fundamentos distintos daqueles apresentados pelas instâncias 

ordinárias, mas apenas de tema ou matéria nova não debatida e que 

prejudique o acusado. 5. Habeas corpus concedido para extinguir o 

processo. (HC 447.351/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 

Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado 

em 17/12/2019, DJe 13/02/2020).

Desta forma, deve a capitulação da denúncia sofrer a retificação neste 

ponto, para nela constar o crime tipificado no artigo 303, §§ 1º e 2º, da Lei 

9.503/95 (Código de Trânsito Brasileiro).

À guisa de fundamentação, não há falar em aplicação do princípio da 

consunção, o fato de o agente estar conduzindo o seu veículo 

embriagado, uma vez que os crimes de lesão corporal culposa na direção 

de veículo automotor e embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos 

distintos, bem como, possuem momentos consumativos distintos, logo, 

trata-se de crimes autônomos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. 

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA 

DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. 

CRIMES AUTÔNOMOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 

Segundo o entendimento que prevalece nesta Corte Superior de Justiça, 

"os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em 

direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio 

normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do 

segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção. 

Precedentes." (AgRg no REsp 1.688.517/MS, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 

15/12/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 442.850/MS, 

Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 

11/10/2018).

 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL 

CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A aplicação do princípio da consunção se 

volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a 

questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade. Desse 

modo, sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas 

condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para 

a execução da outra. - Na prática de dois crimes, para que um deles seja 

absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena 

cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de uma 

conexão entre ambos, ou seja, que um deles haja sido praticado apenas 

como meio necessário para a prática de outro, mais grave. - Os crimes de 

lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e os de 

embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além 

de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, 

também possuem momentos consumativos diferentes, não havendo que 

se falar, portanto, em absorção. - Na espécie, o fato de o paciente haver 

dirigido veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, e de haver, posteriormente, se 

envolvido em acidente de trânsito que veio a causar lesão corporal na 

vítima, amolda-se à hipótese de concurso material e não de consunção, 

pois é despicienda a prática do primeiro crime para que ocorra a 

consumação do segundo, e vice-versa. - Agravo regimental não provido. 

(AgRg no HC 457.838/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018).

Embora a defesa técnica alegue em suas derradeiras alegações que o réu 

teria agido em eventual erro de tipo, o que lhe retiraria o dolo da conduta, 

sob a pecha de que este não teve a intenção de praticar os crimes 

narrados na denúncia, nota-se que tal afirmação não é idônea a afastar a 

sua condenação pela prática dos crimes em destaque, tampouco tal 

argumento se confunde com o instituto vergastado.

Erro de tipo não se confunde com culpa; absolutamente! Incorre em erro 

de tipo o indivíduo que não tem a plena consciência do que está fazendo; 

imagina estar praticando uma conduta lícita, quando na verdade, está a 

praticar uma conduta ilícita, mas que por erro, acredite ser inteiramente 

lícita.

Não foi o que ocorreu quando o réu ingeriu bebida alcoólica a ponto de 

ficar embriagado, conforme se denota do exame de alcoolemia e, ato 

posterior, após ter consumado o primeiro crime de forma consciente e livre 

na origem (crime doloso), pratica o segundo crime de lesão corporal na 

condução do veículo automotor, este a título de culpa (crime culposo).

Portanto, faltou ao réu preencher as lacunas das seguintes indagações: 

onde está a ausência de plena consciência ao ingerir bebida alcoólica 

para depois conduzir seu veículo automotor? Que conduta lícita o autor 

imaginou estar praticando, se ele mesmo falou em Juízo que deixou de 

prestar socorro à vítima porque não tinha habilitação? logo, plenamente 

consciente de sua conduta! Se não tinha conhecimento de que sua 

conduta era ilícita então porque o réu deixou de socorrer a vítima e 

evadiu-se para sua casa?

Ao contrário do que afirma a defesa, o réu tinha plena consciência do 

caráter ilícito de suas condutas, evadindo-se do lugar imediatamente, 

sendo encontrado já em sua residência, após a sua identificação pela 

Polícia.

Por fim, exaurindo-se a matéria, nota-se que ainda que o réu comprovasse 

de fato que teria incorrido em erro de tipo no tocante ao acidente de 

trânsito, mesmo assim responderia pelo crime aludido, uma vez que o erro 

de tipo vencível ou inescusável, apesar de excluir o dolo, permite a 

punição do agente a título de culpa, como no caso do crime de lesão 

corporal culposa na direção de veículo automotor.

Nesta toada, tratando-se de embriaguez voluntária ou culposa, não há 

falar em exclusão da culpabilidade, sendo o réu responsável pelos seus 

atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente 

incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 

com esse entendimento, aplicando-se ao caso a consagrada teoria da 

actio libera in causa. Portanto, deve o réu ser condenado pelos crimes 

tipificados nos artigos 306 e 303, §§1º e 2º, ambos, da Lei 9.503/97 (CTB). 

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE 

AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO 

ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Concluindo as instâncias de origem, com base 

no contexto probatório existente nos autos, especialmente as declarações 

prestadas pela vítima e demais testemunhas em ambas as fases do 

processo, acerca da autoria e materialidade assestadas ao agravante 

pela prática do crime de ameaça no âmbito das relações domésticas, a 

pretensão de absolvição na via especial esbarra no óbice intransponível 

da Súmula n. 7/STJ. 2. Para a caracterização do delito previsto no art. 147 

do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente 

a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu 

desfavor venha a se concretizar. 3. Dada a adoção da teoria da actio 

libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, 

decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a 
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capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua 

conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos 

termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 140, § 3º, E 141, III, 

AMBOS DO CP. INJÚRIA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE ANIMUS INJURIANDI. EMBRIAGUEZ 

VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 

ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. STF. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior 

Tribunal, para a configuração dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, 

ambos do Código Penal - difamação e injúria -, é necessária a presença do 

elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico, que é a 

intenção de ofender a honra alheia. 2. As instâncias ordinárias, soberanas 

na análise dos fatos e provas, entenderam que as expressões utilizadas 

pela ré demonstram a presença do animus injuriandi, não havendo falar em 

ausência de dolo específico. 3. Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, 

é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a 

culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao 

tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o 

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, 

considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de 

incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa 

situação, comete delito. 4. O pleito de absolvição por ausência de dolo 

específico importa o reexame de fatos e provas, providência inadmissível 

em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. A violação 

de preceitos, dispositivos ou princípios constitucionais revela-se quaestio 

afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do 

extraordinário; motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso nesse 

aspecto, em função do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal. 6. 

O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas 

na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na 

decisão agravada. 7. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 

1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 

julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

Assim, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade do réu 

pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 e 303, §§ 1º e 2º, 

ambos, da Lei 9.503/97 (CTB), que na ausência de causas que os 

excluam ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, 

inc. III, “d”, do CP), para ambos os crimes.

Reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 298, inciso III, do 

CTB para ambos os crimes.

Reconheço a causa de aumento de pena descrita no artigo 303, §1º, do 

CTB, que de acordo com o caso concreto e em consonância com o 

princípio da proporcionalidade/razoabilidade, entendo que deve incidir em 

sua fração mínima, qual seja, 1/3 (um terço).

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS LIMA SOUZA, devidamente qualificado, 

pela prática dos delitos previstos no artigo 306, e artigo 303, §§ 1º e 2º, 

ambos, da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), na forma do artigo 

69, do Código Penal, valendo-me da sistemática contida no artigo 383, do 

Código de Processo Penal.

Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.

1 – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (artigo 306, do CTB).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 306 da Lei Federal nº 

9.503/97 é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a 

dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos 

de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não 

há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo 

valorado a seu desfavor; as circunstâncias são próprias do tipo, nada 

tendo a valorar; as consequências são graves, uma vez que reverberou 

na esfera extrapenal, uma vez que o réu não arcou com os prejuízos 

totais que a vítima amargou em decorrência de seu ato, razão pela qual 

deve sopesar em seu desfavor; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, doso a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de 

detenção e multa.

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) 

com a agravante de cometer o crime na direção de veículo automotor sem 

possuir permissão de dirigir ou carteira nacional de habilitação (artigo 298, 

inciso III, do CTB). Sendo assim, à luz do artigo 67, do Código Penal, 

verifico que àquela prepondera sobre esta, razão pela qual procedo a 

compensação parcial entre ambas, atenuando a pena dosada em 01 (um) 

mês e 26 (vinte e seis) dias, passando a dosá-la em 07 (sete) meses e 26 

(vinte e seis) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela 

qual, torno definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em análise.

A pena de multa guarda a decida proporção com a pena privativa de 

liberdade, ao passo que o dia-multa, guarda a devida relação com a 

situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, 

FIXO a pena de multa em 21 (vinte e um) dias-multa, valorando o dia-multa 

em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, 

devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Ainda, em obediência ao preceito legal contido no art. 306 c/c o art. 293, 

ambos do CTB, determino a proibição de se obter a permissão para dirigir 

veículo automotor por período de 03 (três) meses, devendo ser oficiado ao 

CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado 

ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de 

sanção imposta em sentença judicial condenatória, em conformidade com 

o disposto no artigo 295 do CTB.

2 – DO CRIME DE PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR (artigo 303, §§ 1º e 2º do CTB).

A pena prevista para o crime previsto no artigo 303,§§ 1º e 2º, da Lei 

Federal nº 9.503/97 é de 02 (dois) anos a 05 (cinco) anos de reclusão, e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a 

dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é 

possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos 

de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não 

há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é próprio do tipo, não sendo 

valorado a seu desfavor; as circunstâncias são próprias do tipo, nada 

tendo a valorar; as consequências são graves, uma vez que reverberou 

na esfera extrapenal, uma vez que o réu não arcou com os prejuízos 

totais que a vítima amargou em decorrência de seu ato, razão pela qual 

deve sopesar em seu desfavor; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão.

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP) 

com a agravante de cometer o crime na direção de veículo automotor sem 

possuir permissão de dirigir ou carteira nacional de habilitação (artigo 298, 

inciso III, do CTB). Sendo assim, à luz do artigo 67, do Código Penal, 

verifico que àquela prepondera sobre esta, razão pela qual procedo a 

compensação parcial entre ambas, atenuando a pena dosada em 02 (dois) 

meses e 08 (oito) dias, passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 02 (dois) 

meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no artigo 303, §1º, do 

CTB, que nos termos da fundamentação supra, aumento a pena dosada 

em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) 

meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Não concorrem causas de diminuição de pena, razão pela qual torno 

definitiva a pena dosada para o crime em análise.

Por fim, em obediência ao preceito legal contido no art. 303, §2º c/c o art. 

293, ambos do CTB, determino a proibição de se obter a permissão para 

dirigir veículo automotor por período de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, 

devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em 

que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, 

consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial 
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condenatória, em conformidade com o disposto no artigo 295 do CTB.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra do artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado 

definitivamente a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e 

dois) dias de reclusão e 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de 

detenção, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, 

valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento e 

proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor por 

período de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.

Na execução das penas, deve-se executar primeiramente a pena de 

reclusão.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, FIXO o 

REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de 

liberdade.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é 

reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são amplamente 

favoráveis, razão pela qual SUBSTITUTO a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direito, quais sejam, a de prestação de serviço na 

comunidade ou entidades públicas e a pecuniária, sendo àquela 

consistente na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, na razão de 

01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não 

atrapalhar a jornada normal de trabalho e esta, ao pagamento do valor de 

02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, devidamente 

corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única 

criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 

05/2015 da CGJ.

 Consigno que caberá ao Juízo da execução indicar a entidade pública 

destinatária do serviço a ser prestado, bem como informar o número da 

conta específica para o recolhimento da pena pecuniária, cientificando-se 

ao condenado que lhe é facultado cumprir a pena em menor tempo, porém, 

nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade dosada (art. 46, 

§4º, do CP).

Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em 

virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido 

concedido nesta sentença a substituição da pena privativa de liberdade 

por penas restritivas de direito, bem como por não existirem motivos 

ponderosos à custodia preventiva.

Deixo de fixar o quantum mínimo de indenização, em obediência ao 

princípio do contraditório, uma vez que não houve pedido neste sentido.

 Não há falar em alteração do regime de pena inicialmente dosado em 

decorrência da detração do tempo de prisão provisória com o total da 

pena a ser cumprida, considerando que o mesmo já fora fixado no aberto.

Por fim, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:

1) Expeça-se a guia de execução penal do réu;

2) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do 

quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, 

III, da Constituição Federal de 1988;

3) Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à 

POLITEC e a INFOSEG;

4) Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) dias do 

trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 686 do 

CPP;

5) Oficie-se ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu 

for domiciliado ou residente, acerca da determinação e proibição de se 

obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) 

ano e 05 (cinco) meses, consignando se tratar de sanção imposta em 

sentença judicial condenatória, em conformidade com o disposto no artigo 

295 do CTB;

6) Reverta-se a fiança recolhida para o pagamento das despesas 

discriminadas no artigo 336, do Código de Processo Penal, nesta ordem;

7) Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 136755 Nr: 99-59.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Henrique Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

Ante os Embargos de Declaração apresentados nos autos pelo órgão 

Ministerial (ref. 77) e, em atento ao princípio do contraditório e da ampla 

defesa, dê-se vistas dos autos a Defesa do acusado para manifestação.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000243-16.2020.8.11.0010. AUTOR: SANTA MARIA DE JESUS REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. Não há informação nos autos de que a parte 

requerida fora devidamente intimada para cumprir no prazo determinado a 

retirada do nome da Requerente de todos os cadastros de negativação de 

crédito. Posto isto, seja certificado nos autos se houve a devida intimação 

da parte requerida neste sentido. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000979-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000979-05.2018.8.11.0010 EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ROGERIO LOURENCO Vistos. Após o trânsito em julgado da 

sentença proferida no ID nº 31035168, expeça-se o competente Alvará 

Judicial para levantamento dos valores bloqueados nos autos em favor da 

parte executada. Cumpra-se. Arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002363-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002363-03.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: JOSE ANTONIO DE 

ARAUJO DA SILVA Vistos, etc. 1 – Manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 05 (cinco) dias quanto a realização de audiência para tentativa 

de conciliação, conforme requerido pela parte executada. Havendo 

interesse ou decorrido o prazo sem resposta, designe-se o ato conforme 

pauta do conciliador. 2 - Por tais motivos, por ora, deixo de analisar o 

pedido constante no ID nº 30561725, referente a ao veículo 

VOLKSWAGEN GOL 1.0, placa JZZ0962, tendo em vista que o conflito 

comporta possível conciliação. 3 - No tocante ao valor bloqueado através 

do sistema BACENJUD, por ser irrisório a satisfação do débito, foi 

determinado seu desbloqueio. 4 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-66.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOMAR PINHEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001048-66.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELEOMAR 

PINHEIRO DE MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 14 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001033-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARCELO ANTUNES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (TESTEMUNHA)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: HERBERT REZENDE DA SILVA OAB: MT16773-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 11:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-66.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SOARES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA PEREIRA SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000951-66.2020.8.11.0010. AUTOR: WAGNER SOARES SILVA REU: 

VANIA PEREIRA SOUZA Vistos. A pretensão da autora ao requerer a 

expedição de ofícios ao Detran/MT e Caixa Econômica Federal, para que 

estes apresentem documentos comprobatórios referente ao veículo 

modelo MIS/PAJERO SPORT HPE, placa- MLX-0520, reveste-se de típica 

natureza de exibição de documentos que se encontra em poder de quem 

não é parte. Desse modo, Indefiro o pedido retro, pois incompatível com 

rito do Juizado Especial. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001249-92.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: NILTO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIANA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para que junte 

aos autos procuração dando poderes para recebimento de valores a fim 

de que seja feito o alvará..

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001081-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar acerca da petição de id n. 31220896.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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MAICON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002268-36.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 14 de abril de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ROSANA MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição de id n.31235907 e seguintes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-52.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICHEL LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001036-52.2020.8.11.0010. REQUERENTE: RICHEL LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. Consoante se verifica pelos documentos juntados aos 

autos, não há comprovação de que a parte autora reside, de fato, no 

endereço informado na inicial, uma vez que apenas juntou aos autos 

comprovante em nome de terceiro e desatualizado. A exigência é feita 

para que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da 

demanda, eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 

9099/95, fica caracterizada a incompetência absoluta do Juizado, bem 

como para evitar qualquer tipo de fraude à prestação jurisdicional, a 

exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, salvaguardando-se 

ainda, por efeito, os interesses da própria parte. Razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) 3. Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 4. Tomem-se as demais providências 

de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO CORREA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001041-74.2020.8.11.0010. REQUERENTE: EURICO CORREA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Consoante se 

verifica pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação de 

que a parte autora ainda reside no endereço informado na inicial, uma vez 

que apenas juntou aos autos comprovante de endereço desatualizado 

(conta de telefone do mês de novembro de 2019). A exigência é feita para 

que o Juiz possa avaliar a sua competência para conhecer da demanda, 

eis que, não sendo atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica 

caracterizada a incompetência absoluta do Juizado, bem como para evitar 

qualquer tipo de fraude à prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao 

princípio do Juiz Natural, salvaguardando-se ainda, por efeito, os 

interesses da própria parte. Razão pela qual determino a intimação da 

parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos 

do CPC. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 4. Tomem-se as demais providências 

de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL TORRES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000682-27.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ELIEL TORRES DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000692-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO OBADOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000692-71.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO OBADOWSKI 

EXECUTADO: CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA Vistos. 

Em consulta aos autos principais, verifica-se que a execução de título 

judicial foi extinta sem resolução do mérito por inércia do exequente. 

Assim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as 

partes por meio de seus procuradores para, querendo, manifestarem-se, 

no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON FERREIRA DE MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001922-85.2019.8.11.0010. INTERESSADO: ADALTON FERREIRA DE 

MIRANDA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos. 

Defiro a parte postulante para que proceda ao levantamento do valor 

vinculado aos autos (R$ 2.000,00 - dois mil reais) mediante a expedição o 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

sua advogada, desde que esta tenha procuração especial para tanto. 

Intime-se a Executada para, em 15 dias, realizar o pagamento da quantia 

remanescente, bem como manifeste-se quanto ao restabelecimento da 

linha telefônica do exequente deferida em sede de tutela de urgência e 

confirmada na sentença do ID nº 28453541. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001927-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUSICLEI TEIXEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001927-10.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: LUSICLEI TEIXEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Defiro a liberação 

da quantia incontroversa mediante a expedição de alvará. Intime-se a 

Executada para, em 15 dias, realizar o pagamento da quantia 

remanescente. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000243-16.2020.8.11.0010. AUTOR: SANTA MARIA DE JESUS REU: 
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BANCO BRADESCO Vistos. Diante da certidão do ID nº 31205792, Indefiro 

o pedido formulado pela requerente ( ID nº 31198447). Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003307-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003307-68.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SAULO VINICIUS DE MORAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Defiro o pedido retro e 

determino que o credor apresente as certidões na primeira oportunidade 

em que for restabelecido o expediente forense (prazos processuais e 

atendimento ao público). Remetam-se os autos para cálculo de liquidação 

do débito, conforme determinam os Provimentos nº. 06/2020-CM e 

20/2020-CM. Com o retorno dos autos e o aporte do cálculo de liquidação, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 5º, do Provimento n.º 

20/2020-CM. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000103-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000103-79.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: SAULO VINICIUS DE MORAES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Defiro o pedido retro e 

determino que o credor apresente as certidões na primeira oportunidade 

em que for restabelecido o expediente forense (prazos processuais e 

atendimento ao público). Remetam-se os autos para cálculo de liquidação 

do débito, conforme determinam os Provimentos nº. 06/2020-CM e 

20/2020-CM. Com o retorno dos autos e o aporte do cálculo de liquidação, 

expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser 

instruído com os documentos descritos no art. 5º, do Provimento n.º 

20/2020-CM. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002101-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE STEFANI RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002101-19.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: CRISLAINE STEFANI RODRIGUES RIBEIRO 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001830-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA FERNANDES DE FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001830-10.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: MONICA FERNANDES DE FRANCA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002094-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DE OLIVEIRA BACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002094-27.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: CLEITON DE OLIVEIRA BACA VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 
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quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-36.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001050-36.2020.8.11.0010. REQUERENTE: SELMA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Vistos. Consoante se verifica 

pelos documentos juntados aos autos, não há comprovação de que a 

parte autora reside, de fato, no endereço informado na inicial, uma vez 

que apenas juntou aos autos comprovante em nome de terceiro, alegando 

ser seu convivente. Considera-se como comprovante de residência, em 

nome da própria parte, desde que atualizado, conta de luz, conta de 

telefone (fixo ou celular), conta de água, conta de internet fixa, fatura do 

cartão de crédito, comprovante de financiamento e contrato de locação. 

Caso, não tenha possibilidade de juntar comprovante em nome próprio, 

será aceito também, os seguintes documentos em nome de terceiro, desde 

que acompanhado das seguintes declarações e documentos: – 

Comprovante da residência dos pais (genitores) acompanhada da 

declaração de que o filho/autor, reside no endereço indicado; 

comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde que anexada a 

certidão de casamento; comprovante do companheiro, desde que anexada 

a declaração de que vive em união estável com a parte autora; e 

declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o contrato de 

locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa avaliar a sua 

competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo atendido o 

disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a incompetência 

absoluta do Juizado. Razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001046-96.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ADAIR PEREIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008). Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da 

inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento 

processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002895-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE RABELO CARVALHO OAB - GO31057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002895-40.2019.8.11.0010. AUTOR(A): HALEX ISTAR INDUSTRIA 

FARMACEUTICA SA REU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Trata-se de ação de monitória intentada pela empresa requerente HALEX 

ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A em desfavor do MUNCÍPIO DE 

JACIARA/MT, por meio da qual pretende o recebimento do montante 

relativo a duplicatas, diante do fornecimento de medicamentos e produtos 

de uso hospitalar, por meio de procedimento licitatório, Pregão Presencial 

nº 025/2016 vinculada a Ata de Registro de Preços nº 067/2016. A 

distribuição inicialmente se deu perante a 2ª VARA CÍVEL DESTA 

COMARCA DE JACIARA-MT. Por meio do expediente da decisão do ID nº 

26061576, o mencionado Juízo declinou a competência, pautado no 

disposto do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, que institui a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos 

e artigo 1º, § 1º, incido IX da Resolução nº 004/2014/TP, sob o argumento 

que fica limitada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública às ações monitórias. Assim sendo, o feito foi remetido para 

apreciação deste JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 
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JACIARA/MT. As partes alegaram incompetência deste juízo para 

apreciação do feito, uma vez que a empresa que figura no polo ativo da 

demanda, trata-se de uma Industria Farmacêutica de grande porte (S.A), 

conforme manifestações juntadas nos ID’s nº 26660584 e 29384480. 

Explica-se. A lei que rege a atividade jurisdicional no âmbito dos Juizados 

Especiais da Fazenda é a de nº 12.153/2009, a qual possui regramento 

próprio em relação à capacidade de ser parte no bojo do seu art. 5º: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” A despeito do fundamento encontrado nos expedientes dos 

Tribunais, entendo ser competente para processamento da demanda o 

Juízo para o qual foi originariamente distribuído. Neste sentido, vejamos 

alguns casos semelhantes: RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO PARA 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA – EXTINÇÃO 

DO PROCESSO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO. As pessoas jurídicas 

não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os 

Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno 

porte assim determinada em lei. A condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte deve ser comprovada por ocasião da propositura da 

ação. Intimada a parte para comprovar a condição de microempresa e não 

o fazendo, deve o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por se 

tratar de matéria de ordem pública. Extinção do processo por 

incompetência em razão da pessoa. (N.U 1002097-91.2016.8.11.0040, 

TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020). 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

SOCIEDADE ANÔNIMA. POLO ATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL 

TAXATIVO. A questão nuclear no conflito negativo de competência diz 

respeito à (im)possibilidade de sociedade anônima ser autora no Juizado 

Especial da Fazenda Pública. A Lei n. 12.153/09 dispõe taxativamente em 

seu artigo 5º que podem ser autores no Juizado Especial da Fazenda 

Pública as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte. Portanto, não há previsão legal para a empresa caracterizada como 

sociedade anônima ser autora em tal seara. De se julgar procedente o 

conflito de competência em tela para reconhecer a incompetência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e 

julgamento do feito. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO 

PROCEDENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Conflito de competência, Nº 

70082391905, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 13-11-2019). Subsidiariamente são 

aplicáveis a Lei 9.099/95 e o CPC, com o intuito de suprir as lacunas e/ou 

complementar o regramento procedimental omisso da Lei alhures referida. 

No caso concreto sob análise, colide a competência estabelecida em 

razão de pessoa, em tese, de cunho absoluto, que está fundamentada em 

lei em sentido formal. Por fim, nota-se que a ação monitória está sujeita a 

procedimento especial, logo, não é admissível nos Juizados Especiais em 

decorrência da incompetência ratione materiae, nos termos dos verbetes 

do FONAJE nº 01, Enunciados da Fazenda Pública e nº 08, Enunciados 

Cíveis. Neste sentido, é o entendimento pacífico da Turma Recursal Única 

e do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do 

FONAJE). Recurso não provido. (N.U 513/2013, 513/2013, VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). SÚMULA DE JULGAMENTO - 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - 

RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA . O Juizado Especial é 

incompetente para o julgamento de ação monitória , porquanto esta possui 

rito próprio incompatível com o do Juizado . A propósito: "RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA . RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, 

DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 71003657418, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

MONITÓRIA . INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO . Não é competente o Juizado 

Especial para o processamento da ação monitória , uma vez que esta 

possui rito próprio incompatível com o do Juizado . Jurisprudência 

dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO". (Recurso 

Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/06/2012). SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: 

"Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão". HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte 

recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do 

artigo 20, § 4 , do CPC, observado o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, 

se for o caso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 534/2013, 

534/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013). MANDADO 

DE SEGURANÇA - AÇÃO MONITÓRIA - INCOMPETÊNCIA RATIONE 

MATERIAE REAVIVADA NA FASE DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - 

COISA JULGADA MATERIAL - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

NÃO-DEMONSTRADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Se no momento oportuno não foi notada a incompetência ratione 

materiae dos Juizados Especiais para a Ação Monitória , e esta, com o 

trânsito em julgado da decisão dos Embargos, se converteu em Execução, 

aquela questão, nesta fase, já foi absorvida pelo fenômeno da coisa 

julgada material, e como nesta seara, descabe a Ação rescisória ou 

mesmo qualquer uma de suas congêneres, agora, não mais pode ser 

reavivada. (N.U 4150/2008, 4150/2008, SERLY MARCONDES ALVES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 05/11/2008, Publicado no DJE 

25/11/2008). Dessa forma, entendo que o feito deve continuar a tramitar 

perante o Juízo da 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE JACIARA/MT. 

Em havendo reconhecimento por parte de dois magistrados da 

incompetência para prosseguir no feito, tem lugar a suscitação de conflito 

de competência. Nessas, condições, diante da controvérsia instaurada, 

suscito o conflito negativo de competência, o que faço com fundamento no 

artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinando a 

remessa destes autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

para apreciação do incidente. Intimem-se. Diligências necessárias. 

Recolham-se, por ora, os mandados de citação eventualmente expedidos. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002065-74.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARLY DE FATIMA SILVA 

REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A Vistos etc. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora interpôs Recurso Inominado com pedido 

de gratuidade de justiça (ID nº 31219919). Quanto à gratuidade da justiça, 

esta deve ser concedida para aqueles que realmente necessitam da 

benesse. Devendo esta situação restar demonstrada nos autos. No caso 

dos autos, não há mínima prova do preenchimento dos indispensáveis 

pressupostos à concessão da gratuidade, visto que não apresentado 

documento capaz de demonstrar a condição econômica da parte que 

requereu o benefício. Consigno que deverá ser juntado aos autos as 

respectivas declarações do IR do últimos 02 anos, salvo se isenta, sendo 

que inexistindo declaração, deverá apresentar seus três últimos 

comprovantes de rendimento, carteira de trabalho, extratos bancários, 
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etc., sob pena de indeferimento do benefício. Assim, determino que a parte 

peticionante no prazo de 05 (cinco) dias, apresente provas concretas 

acerca da impossibilidade financeira para arcar com as custas 

processuais ou recolha o preparo recursal, nos termos do art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, imediatamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002064-89.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARLY DE FATIMA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos etc. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora interpôs 

Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça (ID’s nº). Quanto à 

gratuidade da justiça, esta deve ser concedida para aqueles que 

realmente necessitam da benesse. Devendo esta situação restar 

demonstrada nos autos. No caso dos autos, não há mínima prova do 

preenchimento dos indispensáveis pressupostos à concessão da 

gratuidade, visto que não apresentado documento capaz de demonstrar a 

condição econômica da parte que requereu o benefício. Consigno que 

deverá ser juntado aos autos as respectivas declarações do IR do últimos 

02 anos, salvo se isenta, sendo que inexistindo declaração, deverá 

apresentar seus três últimos comprovantes de rendimento, carteira de 

trabalho, extratos bancários, etc., sob pena de indeferimento do benefício. 

Assim, determino que a parte peticionante no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente provas concretas acerca da impossibilidade financeira para 

arcar com as custas processuais ou recolha o preparo recursal, nos 

termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Decorrido 

o prazo, imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001312-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001312-20.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ADEMAR PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de execução de 

sentença por intermédio da qual a parte executada demonstrou no ID nº 

31196906, o cumprimento total da obrigação estipulada em sentença (ID nº 

29515801), com comprovante de pagamento via depósito, em conta 

judicial, eis que o débito que dava causa à execução foi satisfeito. Com 

efeito, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de 

respectivo Alvará em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Pelo exposto, declaro EXTINTA 

a presente execução com a resolução de mérito e por tudo mais que dos 

autos constam, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Expeça-se o competente Alvará. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000381-80.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MIRIAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei 9.099/95, 

deve-se buscar, sempre que possível, a conciliação ou a transação entre 

as partes. Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por 

sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Dê-se baixa em eventuais 

gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). Sentença publicada e registrada pelo sistema PJE 2.0. 

Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUA WYLLIAM GARCIA CATALLANI OAB - SP416804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TALEZ FERNANDES FACCENDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001035-67.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI EXECUTADO: FLAVIO TALEZ FERNANDES FACCENDA 

Vistos. Trata-se de ação de execução ajuizada por CARLOS DOMINGOS 

BORDIM CATALLANI contra FLAVIO TALEZ FERNANDES FACCENDA, 

alega o exequente que a parte executada é devedora da quantia 

representada pelos cheques acostados à inicial. Contudo, em se tratando 

de cobrança embasada em cheques, o foro competente para julgamento 

da demanda é o do local onde a obrigação deve ser satisfeita ou do 

domicílio do devedor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.099/95. O 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) aprovou o Enunciado 

89, com a seguinte redação: "A incompetência territorial pode ser 

reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis." A ação de 

execução deve ser proposta no foro do domicílio do réu (no caso dos 

autos em Guarulhos/SP), ou naquele em que a obrigação deva ser 

satisfeita, conforme dispõe o art. 4º, I e II, da Lei n.º 9.099/95. Nas cártulas 

(ID nº 31143741) restou identificada praça de pagamento, lugar designado 

junto ao nome do sacado, na forma do que dispõe o art. 2º, I, da Lei nº 

7.357/85 (Lei do Cheque): “Art. 2º O título, a que falte qualquer dos 

requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo 

nos casos determinados a seguir: I - na falta de indicação especial, é 

considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do 

sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro 

deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de 

sua emissão;” Logo, no caso concreto, tenho que a incompetência 

territorial se caracteriza, tanto em razão do domicílio da parte ré, como em 

virtude do lugar de cumprimento da obrigação (de pagar), consoante art. 
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4º, I e II, da Lei 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I – do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do 

lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.” Sobre o tema trago à baila os 

seguintes julgados, in verbis: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CHEQUES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO 

FEITO. TRATANDO-SE DE CHEQUE, O ART. 2º, INCISO I DA LEI Nº 

7.357/85 (LEI DO CHEQUE), ESTABELECE O LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO 

DEVE SER SATISFEITA COMO SENDO "O LUGAR DESIGNADO JUNTO AO 

NOME DO SACADO". DEVE PREVALECER A REGRA GERAL QUE 

ESTABELECE COMO FORO COMPETENTE O DOMICÍLIO DO RÉU, OU O 

LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA (ART. 4º, I E II, DA 

LEI 9.099/95). NO CASO CONCRETO, A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SE 

CARACTERIZA, TANTO EM RAZÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU, COMO EM 

VIRTUDE DO LUGAR DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (DE PAGAR). 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71008222697, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 27-02-2019) EMENTA - 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. 

COMPETENCIA. DOMICLIO DO FORO DO RÉU. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. A ação de cobrança de cheque 

deve ser proposta no foro em que a obrigação deve ser satisfeita. Na falta 

de indicação especial, será competente a localidade do banco sacado. 

R e c u r s o  n ã o  p r o v i d o .  ( C u m p r i m e n t o  d e  s e n t e n ç a 

108973520138110007/2015, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/12/2015, Publicado no DJE 04/12/2015) Por essa razão, o art. 51, III da 

Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial, 

conforme se transcreve: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; III - quando for reconhecida a incompetência territorial; IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 

não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, falecido o réu, o autor não 

promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do 

fato.” Assim, tenho que o presente processo desafia a extinção, sem 

julgamento de mérito, ante a incompetência territorial deste juizado especial 

para o processamento da causa, nos termos da fundamentação supra. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial no 

presente feito e, em consequência julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARIA PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001296-66.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: LIDIANE MARIA PEIXOTO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME, em face de LIDIANE MARIA PEIXOTO. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 679,70 

(seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em contestação, alega a parte ré em síntese, 

prescrição, ausência dos requisitos do negócio jurídico e impugnação da 

justiça gratuita, requerendo ao final a improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares passo a análise de mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, analisando 

detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar 

o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como documentos 

da dívida, faturas demonstrando a aquisição de produtos pela parte 

demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar pela parte 

ré. Em que pese a alegação de prescrição arguida pela parte demandada, 

verifica-se sua inocorrência. No caso dos autos, não há se falar em 

prescrição, tendo em vista que o art. 206, §5º, I, do Código Civil, fixou o 

prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de 

dívidas líquidas constantes de instrumento particular, vejamos: Art. 206. 

Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas 

líquidas constantes de instrumento público ou particular; Nesse sentido: 

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE DOCUMENTO 

PARTICULAR. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação de 

cobrança de dívida líquida constante de documento particular, aplica-se, 

ao caso, o prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no art. 

206, §5º, inc. I, do CC, e não o prazo trienal, como pretendido pela 

recorrente. 2. A prova documental aliada à prova testemunhal conduz à 

conclusão de que, efetivamente, houve a contratação do serviço da 

autora pelo gerente da demandada, sendo, portanto, devido o valor 

constante na Ordem de Serviço. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70082029794, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 

30-10-2019 Com efeito, não se pode olvidar que a própria parte reclamada 

anuiu com o contrato de compra e venda entabulado junto a parte autora, 

momento em que adquiriu diversas mercadorias junto a esta. Ora, se 

infere dos documentos de id 20844405, a existência de contrato de 

compra e venda entre as partes, sendo que constam faturas dos débitos, 

com descrição dos bens adquiridos e respectivos vencimentos, os quais 

possuem assinatura da parte ré, idêntica as demais apostas nos 

documentos dos autos, conforme se infere do termo de audiência (id 

26575412), documento de identidade (id 26575412) e declaração de 

hipossuficiência (id 26575412). Logo, tendo a presente ação sido ajuizada 

na data de 12/06/2019, bem como os vencimentos das parcelas ocorridas 

em 30/06/2014 a 30/10/2014, não há se falar em prescrição do débito. 

Ainda, não há como prosperar a tese levantada pela parte demandada, de 

inexistência dos requisitos do negócio jurídico. Conforme já delineado 

acima, o negócio jurídico celebrado entre as partes apresenta todos os 

requisitos para a sua existência, tais como agente capaz, objeto lícito, 

possível, determinado, bem como forma. Desta forma, tendo a parte ré 

anuído com a aquisição dos produtos, deve a mesma ser compelida no 

pagamento das obrigações assumidas. Outrossim, a parte demandada não 

conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 

373 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA 

MANTIDA. Cobrança relativa às mensalidades do contrato de prestação de 

serviços educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 
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de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. No que 

tange ao pleito de indeferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95, “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”, 

hipótese dos autos, não havendo se falar em deferimento ou indeferimento 

neste momento processual. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PROCEDENTE 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de condenar a parte 

reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor de R$ 679,70 

(seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUA WYLLIAM GARCIA CATALLANI OAB - SP416804 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO PEDRO CANDIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001034-82.2020.8.11.0010 EXEQUENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI EXECUTADO: EVERALDO PEDRO CANDIL Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. O cheque é ordem de 

pagamento à vista e, de acordo com o disposto no art. 59, da Lei n. 

7.357/85, prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de 

apresentação. No caso vertente, verifica-se o transcurso do prazo a que 

alude o artigo supracitado, motivo pelo qual os cheques apresentados à 

execução encontram-se prescritos. Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, e 

artigo 59, caput, da Lei n. 7.357/85 Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

baixas devidas. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001659-63.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER JUNIOR VIEIRA MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANA ERLAN DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1001659-63.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

VAGNER JUNIOR VIEIRA MATTOS REU: JORDANA ERLAN DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos c/c Revisional 

de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas ajuizada por Vagner Junior 

Vieira Mattos em face de Matheus Junior da Silva Mattos; Gabriel Henrique 

da Silva Mattos e Júlia da Silva Mattos, neste ato representados por sua 

genitora Jordana Erlan da Silva, todos devidamente qualificados nos autos. 

A parte autora peticionou (id. 300146313), pela desistência do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

O pedido de desistência formulado pela parte autora merece acolhimento, 

porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do processo. Ante o 

exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, consequentemente revogo a 

liminar anteriormente concedida. Sem custas, nesta fase processual. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com transito em julgado, à Central de 

Arrecadação e Arquivamento para as providências cabíveis. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002031-75.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MABIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE DA CUNHA EUZEBIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1002031-75.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

MABIA DA CUNHA REQUERIDO: RAFAEL HENRIQUE DA CUNHA EUZEBIO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela com Tutela Provisória de 

Urgência fundada na incapacidade do interditando Rafael Henrique da 

Cunha Euzebio, em razão de ser portador de Síndrome de Down CID Q90, 

que lhe retira o necessário discernimento para os atos da vida civil, 

proposta por sua genitora Mabia da Cunha. A Petição Inicial veio instruída 

com os documentos necessários. A inicial foi recebida momento em que 

deferiu a liminar e nomeou a genitora do interditando Sra. Mabia da Cunha 

como curadora. Realizada a audiência com o interrogatório do requerido, 

constatada a incapacidade, bem como as partes se manifestaram pela 

desnecessidade da realização de perícia. Ademais, no mesmo ato foi 

nomeado curador especial. Apresentada contestação por negativa geral 

nas fls.42/43. Estudo Social realizado, conforme fls.46/47, indicando a 

incapacidade do requerido. Cota ministerial favorável ao pedido inicial 

(fls.54). Manifestação da parte autora de fls.57, pelo julgamento 

procedente da ação. É o Relatório. Fundamento e Decido. Pois bem. 

Sabe-se que, embora todas as pessoas, ao nascerem, se tornam 

capazes de adquirir direitos, nem todas têm a chamada capacidade de 

fato para exercê-los, adquirindo assim capacidade limitada, ou, ainda, 

embora nasçam com plena faculdade de exercerem a capacidade de fato, 

ao longo da vida podem vir a perder essa capacidade, em razão de 

acontecimentos subsequentes que lhes afetem o discernimento, por 

variadas razões. O absolutamente incapaz somente poderá praticar atos 

da vida civil, em especial aqueles que importem em oneração ou alienação 

de patrimônio, por meio de seu representante legal, sob pena de nulidade 

(CC artigo 166, I). O artigo 1767, do CC preconiza a sujeição à curatela 

daqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade, confira-se: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: Inciso I – 

Aqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade. No caso em análise, durante entrevista realizada com o 

interditando, foi possível constatar a dificuldade deste em expressar-se 

normalmente, não sendo capaz de entender com exatidão as perguntas 

que lhe foram dirigidas, bem como os documentos juntados aos autos, 

chegou-se à conclusão de que ele é incapaz para gerir os atos da vida 

civil. Verifica-se ainda, a necessidade de se declarar dispensada a 

realização de perícia médica, que viria somente a confirmar o que 

presenciado por este julgador e pelo Parquet. Leciona o eminente 

doutrinador Alexandre Freitas Câmara que “a interdição é, pois, a via 
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processual adequada para, reconhecendo-se a incapacidade, instituir-se 

a curatela do interdito”. Garante-se, desta forma, com mais eficácia, a 

proteção do deficiente físico ou mental, criando mecanismos que coíbam 

risco de violência a sua pessoa. Assim, diante dos fatos narrados e do 

decurso do prazo decorrido entre a propositura da ação sem uma medida 

cabível, bem como parecer favorável do Ministério Público adoto como 

suficientes para decidir, as provas carreadas ao feito como completo e 

suficiente, que guarda perfeita harmonia com as impressões colhidas do 

interditando por ocasião da audiência, dispensando, inclusive, a produção 

de prova pericial e testemunhal, tudo com fundamento nos artigos 370 e 

371, ambos do CPC. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais e DECRETO A INTERDIÇÃO de Rafael Henrique da Cunha Euzebio, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil no tocante a atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, na forma do art. 4º, inciso II, c/c art. 1767, inciso, 

ambos do CC, art. 753 do CPC e art. 84 da Lei 13.146/2015,e assim, 

NOMEIO como curadora sua genitora, a Sra. Mabia da Cunha, devendo ser 

expedido o competente termo definitivo. Assim, JULGO EXTINTO o feito, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Em obediência ao artigo 755, § 3º, do CPC, e 

artigo 29, V, da Lei 6.015/73, após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação da presente ao registro civil e PUBLIQUE-SE na 

imprensa local e no órgão oficial. COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral para 

fins de cancelamento de inscrição, nos termos do artigo 15, inciso II, da 

CF/88. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação 

à margem do assento de nascimento da interditando. Tendo em vista a 

nomeação de curador especial, fixo honorários advocatícios em favor do 

Dr. Moacir Velozo Junior, no valor de 02 URH, a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor expedir os documentos 

necessários. Sem custas, eis que beneficiários da Justiça Gratuita. Após 

o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e cumpridas todas as 

determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76641 Nr: 549-17.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Luciano Caetano Reis, Anderson 

Caetano Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Exequente para que promova o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, possiblitando o exato cumprimento do 

mandado expedido.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001431-54.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE APARECIDO FREITAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001431-54.2019.8.11.0018. AUTOR(A): JORGE 

APARECIDO FREITAS DE SOUZA RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS S E N T E N Ç A Trata-se de 

pedido de implantação de benefício previdenciário rural em desfavor do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de 

benefício que alega ter direito a possuir. Alega a parte requerente que 

possui idade mínima exigida; ostenta a qualidade de segurado, pois 

trabalha nas lides rurais por tempo superior ao mínimo necessário, em 

regime de economia familiar. Juntou documentos. O INSS apresentou 

contestação em que alega, em apertada síntese, a improcedência do 

pedido. É o relatório. Decido. O pedido é improcedente, tendo em vista que 

a parte não comprovou a qualidade de trabalhadora rural, não havendo 

nem início de prova documental. A parte requerente não comprovou a 

condição de trabalhadora rural no período imediatamente anterior ao 

pedido, nos termos do § 2° do art. 48 da lei 8.213/91, bem como não 

comprovou a condição de rurícola durante o período de contribuição. O 

benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural encontra-se 

disciplinado nos artigos 39, inciso I, 48 e 143, da Lei nº 8.213/91. Além da 

idade, o rurícola deve comprovar o exercício de atividade rural, mesmo 

que descontínua, no período anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência do benefício. O dispositivo legal 

citado deve ser analisado em consonância com o artigo 142, que assim 

dispõe: Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social urbana 

até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e empregador rural 

cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por 

idade, por tempo de serviço e especial obedecerá a seguinte tabela, 

levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as 

condições necessárias à obtenção do benefício. (...). Não se exige do 

trabalhador rural o cumprimento de carência, como dever de verter 

contribuição por determinado número de meses, senão a comprovação do 

exercício laboral durante o período respectivo. Conforme entendimento 

jurisprudencial, suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade 

rural no período imediatamente anterior ao implemento etário, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pleiteado, conforme interpretação dos supramencionados 

artigos. São considerados segurados o "produtor", o "meeiro", o "parceiro" 

e o "arrendatário" rurais, assim como o "pescador artesanal e 

assemelhados". A Lei de Benefícios estendeu a condição de segurado a 

seus respectivos cônjuges, ou companheiros, e filhos maiores de 14 anos 

ou a eles equiparados. Nessas condições, é certo que todos os 

integrantes do grupo que trabalham em regime de economia familiar 

ostentam a condição de segurado. O artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 

8.213/91, ao dispor que a comprovação do tempo de serviço só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida a 

prova exclusivamente testemunhal. E não é qualquer prova que se 

caracteriza como inicio de prova documental, pois a aludida deve ser 

contemporânea ao tempo de contribuição, bem como ser produzida nos 

exatos termos exigidos pela lei previdenciária. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. 

SÚMULAS NºS 149/STJ E 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO 

PREENCHIDOS. 1. Ausente início razoável de prova material, pois os 

documentos juntados aos autos. Tais como certidão de nascimento da 

parte autora, informando a profissão do pai como lavrador, certidão da 

justiça eleitoral emitida em data próxima à do ajuizamento da ação; e 

carteira de filiação ao sindicato local de trabalhadores rurais. Não são 

contemporâneos aos fatos alegados, não possuem fé pública ou, ainda, 

têm a sua validade, para fins de comprovação do alegado tempo de 

exercício da atividade rural, condicionada à homologação pelo INSS (art. 

106, inciso III, da Lei nº 8.213/91). 2. A produção de prova exclusivamente 

testemunhal é insuficiente à comprovação da atividade rurícola para efeito 

da obtenção de benefício previdenciário, nos termos das Súmulas nºs 149 

do STJ e 27 deste tribunal. 3. A parte autora não faz jus ao benefício de 

aposentadoria rural por idade, previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da 

Lei nº 8.213/91, porquanto as provas documentais produzidas nos autos 

não foram suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola. 4. 

Apelação a que se nega provimento. (TRF 01ª R.; AC 

0041823-17.2012.4.01.9199; MT; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Kassio 

Marques; Julg. 06/09/2012; DJF1 20/05/2014; Pág. 23) Nos termos do 

entendimento da TNU, consolidado no enunciado n° 34 de sua Súmula: 

"Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar". Por força 

do aludido artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, a jurisprudência é 

pacífica no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal não serve 

para embasar pedido de aposentadoria/auxílio de trabalhador rural, tanto 

que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o 

seguinte teor: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 
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previdenciário”. Segundo o art. 106 Lei nº. 8.213/91, a comprovação do 

exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte forma: Art. 106. A 

comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, 

por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato 

rural; III – declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. O início de prova 

material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se pretende 

comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios de 

convencimento. No caso dos presentes autos, vejo que inexistem 

documentos que possam caracterizar um início material de prova. As 

notas fiscais apresentadas são de período muito anterior ao que se 

pretende provar, não sendo contemporâneo ao tempo de contribuição. A 

carteira do sindicato rural não está homologada pelo INSS, não possui 

sequer identificação dos prepostos do sindicato, e não consta a data da 

emissão. Outrossim, trata-se de cópia sem qualquer tipo de autenticação, 

de modo que não se presta como documento comprobatório. Os demais 

documentos juntados não são aptos a comprovar a atividade rurícola, 

tendo em vista que foram produzidos há muitos anos, não sendo, portanto, 

documento contemporâneo ao tempo de contribuição. A jurisprudência 

orientou-se no sentido de ser desnecessário que a prova material abranja 

todo o período que se pretende comprovar, mas tal tem que ser, no 

mínimo, contemporânea aos fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma 

fração daquele período. Infere-se da documentação juntada aos autos que 

a parte não comprovou o período de atividade rural suficiente no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, de forma que as 

evidências materiais são imprestáveis ao que se pretende. Sim, pois os 

documentos juntados aos autos são incapazes de comprovar o exercício 

da atividade rural, estando correta a decisão administrativa proferida pelo 

INSS. Desta feita, a parte requerente não apresentou nenhum dos 

documentos arrolados no art. 106 da Lei de Regência, ficando 

demonstrada a ausência de prova, tendo em vista que o benefício 

postulado não pode ser deferido apenas com base em prova testemunhal, 

nos termos do art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91. Dessa forma, não existe início 

razoável de prova material do exercício de atividades rurais 

contemporâneas ao período objeto da presente demanda e nem justificou 

a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou caso fortuito, 

não se podendo inferir da análise dos documentos carreados aos autos 

elementos robustos de que a parte requerente efetivamente trabalhava 

como rurícola não período de prova. Portanto, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INUTILIDADE DA 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA, PARA COLHEITA DA PROVA ORAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Não é possível, portanto, a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade de trabalhador rural 

com base, exclusivamente, em prova testemunhal (stj, Súmula nº 149; 

trf-1ª. Região, Súmula nº 27). Necessário, portanto, início de prova 

documental da condição de rurícola 2. A declaração expedida pela justiça 

eleitoral, em data próxima do ajuizamento da ação, em que consta, como 

profissão do eleitor a de agricultor ou trabalhador rural, não constitui início 

razoável de prova material. Igualmente, a cópia de contrato particular de 

parceria agrícola que, conquanto datado em período pretérito tenha firma 

reconhecida recentemente, pouco antes do ingresso da ação, também não 

se presta a esse fim. 3. Assim, resultaria inútil a produção de prova 

testemunhal, ante a ausência de início razoável de prova material, pelo que 

constituiria diligência desnecessária a realização de audiência de 

instrução, não constituindo, pois, nessas circunstâncias, cerceamento de 

defesa a sua não realização. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. 

Ressalva de que, considerado o caráter social que permeia o direito 

previdenciário, a coisa julgada opera efeitos secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationis, o que significa afirmar que ante novas 

circunstâncias ou novas provas, o pedido pode ser renovado. (TRF 1ª R.; 

AC 0019521-57.2013.4.01.9199; PA; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Renato Martins Prates; DJF1 02/09/2013; Pág. 158). Grifou-se. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do NCPC. Custas pela parte requerente. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000381-56.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 I N T I M A Ç A O Intime-se a parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), 

acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o 

valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Juara MT, 13 de abril de 2020 Sueli 

Aparecida Mileski - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000381-56.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 I N T I M A Ç A O Intime-se a parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), 

acoste aos autos comprovantes de pagamento de custas e taxas sobre o 

valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do NCPC. Juara MT, 13 de abril de 2020 Sueli 

Aparecida Mileski - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000783-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI APARECIDA BRABO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT6056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO MOURA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000783-11.2018.8.11.0018. AUTOR(A): LUCI 

APARECIDA BRABO MACEDO REU: HILARIO MOURA D E S P A C H O 

Considerando a renúncia dos poderes outorgados noticiado no ID. 

25750309, intime-se pessoalmente a parte requerida para que promova a 

regularização, constituindo novo advogado no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES – Juiz de Direito –
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Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001880-12.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR DOMINGO ZAUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE SANTOS CARRENHO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001880-12.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ADELAR 

DOMINGO ZAUZA REU: CARLOS ALEXANDRE SANTOS CARRENHO 

DESPACHO Considerando que é de conhecimento desse magistrado que o 

estabelecimento comercial Dallas foi fechado e o imóvel se encontra 

atualmente em reforma, manifeste-se o requerente. Após conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001753-74.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NADELIO RODRIGUES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERMEVAL SILVA DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001753-74.2019.8.11.0018. AUTOR(A): NADELIO 

RODRIGUES DA ROCHA REU: DERMEVAL SILVA DE FREITAS DESPACHO 

Em razão da certidão de ID. 30336127, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias acostar aos autos informação acerca de 

eventual endereço do representante do requerido, tendo em vista este ser 

pessoa falecida. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-77.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000356-77.2019.8.11.0018. AUTOR(A): PEDRO DIAS 

DO NASCIMENTO JUNIOR REU: RDM INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA D E S P A C H O Em conformidade com a Portaria 

Conjunta n. 249 que decretou o fechamento das portas do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso juntamente dos Fóruns das Comarcas, 

no período de 20.03.2020 à 20.04.2020, colocando em regime de 

teletrabalho os servidores, decisão motivada em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19, DETERMINO a 

remessa dos autos à Secretaria da Vara para posterior designação de 

audiência. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000102-41.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000102-41.2018.8.11.0018. AUTOR(A): J LISBOA DA 

HORA - EPP REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A D E S P A C H O Em conformidade com a Portaria Conjunta n. 

249 que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso juntamente dos Fóruns das Comarcas, no período 

de 20.03.2020 à 20.04.2020, colocando em regime de teletrabalho os 

servidores, decisão motivada em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção ao contágio do COVID-19, DETERMINO a remessa dos autos à 

Secretaria da Vara para posterior designação de audiência. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-38.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CAMPOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CARASSA OAB - MT0004223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000141-38.2018.8.11.0018. AUTOR(A): FABIANO 

CAMPOS PINTO REU: SEGURADORA LÍDER D E S P A C H O Defiro o 

pedido de ID. 20357285. Determino o cadastramento dos novos patronos 

constituídos nos autos, devendo as intimações serem realizadas na forma 

requerida. Proceda-se as alterações necessárias no sistema, permitindo 

que as intimações sejam publicadas corretamente. Por fim, certifique-se a 

serventia quanto a decorrência do prazo da parte autora para apresentar 

impugnação. Após conclusos. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000668-87.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000668-87.2018.8.11.0018. AUTOR(A): PIOVEZAN DE 

SOUZA & CIA LTDA - EPP REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas que desejam 

produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. 

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000782-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROCREIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TSUJI ISHIKI OAB - MT0013218A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA OAB - PE16983 
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(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000782-26.2018.8.11.0018. AUTOR(A): ROCREIDE 

APARECIDA RAMOS DOS SANTOS REU: ACE SEGURADORA S.A. 

DESPACHO Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. Após, volte-me conclusos 

para saneamento do feito e designação de audiência, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado do feito. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000237-53.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000237-53.2018.8.11.0018. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA DESPACHO 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem 

as provas que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o 

silêncio pela inexistência. Após, volte-me conclusos para saneamento do 

feito e designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado do feito. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000948-24.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE MELO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000948-24.2019.8.11.0018. AUTOR(A): MARLENE DE 

MELO SOUZA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

DESPACHO Intime-se a parte requerente para apresentar impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, defiro o pedido de 

habilitação do advogado constituído pela parte requerida. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-58.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCIANO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA GONÇALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEITON NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000603-58.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

APARECIDA LUCIANO NOGUEIRA REQUERIDO: NILDA GONÇALVES DOS 

SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias especificarem as provas que desejam produzir, 

mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. Após, 

volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de audiência, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000658-09.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RAMOS PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREZ OAB - 597.371.749-68 (PROCURADOR)

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000658-09.2019.8.11.0018. REQUERENTE: MAICON 

RAMOS PEREZ PROCURADOR: LUIZ CARLOS PEREZ REQUERIDO: 

VIACAO ELDORADO LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas que desejam produzir, 

mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. Após, 

volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de audiência, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-77.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA FARTO CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000550-77.2019.8.11.0018. AUTOR(A): EMILIA FARTO 

CASTRO REU: BANCO BMG S.A DESPACHO Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas que desejam 

produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. 

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-56.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JUSTINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARQUES CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000629-56.2019.8.11.0018. AUTOR(A): PAULO 

JUSTINO DE ALMEIDA REU: MARIA MARQUES CARDOSO DESPACHO 

Considerando o falecimento do patrono constituído pela parte requerida, 

intime-se está pessoalmente para regularizar a sua representação nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo acima, intimem-se as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas 

que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e 

designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES – Juiz de Direito –

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000955-50.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J LISBOA DA HORA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000955-50.2018.8.11.0018. AUTOR(A): J LISBOA DA 

HORA - EPP REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO Intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias especificarem as provas que desejam produzir, 

mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela inexistência. Após, 

volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de audiência, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001463-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

I. W. P. D. A. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

ADRIELLY KELLEY PINHEIRO PRADO DE ALMEIDA OAB - 027.629.911-61 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001463-93.2018.8.11.0018 DESPACHO Intimem-se as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas 

que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e 

designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

do feito. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001258-30.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR NEVES (AUTOR(A))

DIONIZIO TORRES DELGADO (AUTOR(A))

FRANCIELEN MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

ISMAEL CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE SILVESTRE DIAS (AUTOR(A))

CLOVIS GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RODRIGO DOS SANTOS SANTONI MORAIS (AUTOR(A))

RUBENS BENEDITO CARLOS LAUER (AUTOR(A))

SALVADOR JOSE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001258-30.2019.8.11.0018. AUTOR(A): RODRIGO 

DOS SANTOS SANTONI MORAIS, FRANCIELEN MARTINS DOS SANTOS, 

JOSE SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA, CLOVIS GONCALVES DOS 

SANTOS, DIONIZIO TORRES DELGADO, ISMAEL CARDOSO DA SILVA, 

SALVADOR JOSE DO NASCIMENTO, JOSE SILVESTRE DIAS, RUBENS 

BENEDITO CARLOS LAUER, VALMIR NEVES REU: MUNICÍPIO DE JUARA 

DECISÃO DEFIRO o pedido de ID. 22826595. Escoado o prazo, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a 

determinação de ID. 22146367, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito 

–

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001257-45.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA CRISTINA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

MARINEIDE MARCELINO CEARA (AUTOR(A))

VALDELICE DE CARVALHO SANTOS (AUTOR(A))

NAIR FARIAS BEZERRA (AUTOR(A))

EDINA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELEUCIR LUIZ SALES (AUTOR(A))

MARCIA FRACASSO TECCO JORGE (AUTOR(A))

NADIANE FERRARI (AUTOR(A))

ELIANE IZABEL DA SILVA (AUTOR(A))

VILMA JAQUELINE MORIMA MANOMUTTSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001257-45.2019.8.11.0018. AUTOR(A): EDINA 

FERREIRA DOS SANTOS, ELEUCIR LUIZ SALES, ELIANE IZABEL DA 

SILVA, MARCIA FRACASSO TECCO JORGE, MARINEIDE MARCELINO 

CEARA, NADIANE FERRARI, NAIR FARIAS BEZERRA, VALDELICE DE 

CARVALHO SANTOS, VILMA JAQUELINE MORIMA MANOMUTTSA, 

IRACEMA CRISTINA FERNANDES DA SILVA REU: MUNICÍPIO DE JUARA 

DECISÃO DEFIRO o pedido de ID. 24533732. Escoado o prazo, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a 

determinação de ID. 22145929, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito 

-

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001251-38.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA LOUREIRO HOYLER FERREIRA ROCHA (AUTOR(A))

DELMIRA BARBOSA MENEZES (AUTOR(A))

ROSANGELA DE CAMPOS RAMOS (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES SOUTO (AUTOR(A))

VALDECIR RAMOS (AUTOR(A))

SUELENI APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

SANDRA JARSCHEL DIETRICH (AUTOR(A))

EDNA MARIA ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

MAGALI MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA FERNANDES BARBON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001251-38.2019.8.11.0018. AUTOR(A): DELMIRA 

BARBOSA MENEZES, MARIA CELIA LOUREIRO HOYLER FERREIRA 

ROCHA, ROSANGELA DE CAMPOS RAMOS, SUELENI APARECIDA DE 

CARVALHO, EDNA MARIA ALVES DE LIMA, VALDECIR RAMOS, MAGALI 

MARIA DA SILVA, SANDRA JARSCHEL DIETRICH, MARIA APARECIDA 

FERNANDES BARBON, MARIA DE LOURDES SOUTO REU: MUNICÍPIO DE 

JUARA DECISÃO DEFIRO o pedido de ID. 24534301. Escoado o prazo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a 

determinação de ID. 22143261, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito 

–

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000985-85.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000985-85.2018.8.11.0018. AUTOR(A): ANA 

CRISTINA SOARES REU: MUNICÍPIO DE JUARA DESPACHO Intimem-se as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas 

que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e 

designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

do feito. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001544-42.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETI BARBOSA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT7573-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001544-42.2018.8.11.0018. AUTOR(A): LUZINETI 

BARBOSA CUNHA REU: ESTADO DO MATO GROSSO DESPACHO 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especificarem 

as provas que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o 

silêncio pela inexistência. Após, volte-me conclusos para saneamento do 

feito e designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado do feito. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001934-75.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE CAETANO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ABDIAN MULLER BIONDO OAB - SP403302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIANE MAGALI USSUNA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001934-75.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ADELAINE 

CAETANO REIS REU: CELIANE MAGALI USSUNA DESPACHO Mantenho a 

decisão por seus próprios fundamentos. Desse modo, intime-se a parte 

autora para acostar aos autos os comprovantes de pagamento das 

custas e despesas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000932-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DOMICIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA DA SILVA (REU)

LAUCIDIO BARBOSA DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR OAB - MT11519-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000932-07.2018.8.11.0018. AUTOR(A): VALCIR 

DOMICIANO DE SOUZA REU: SAULO FERREIRA DA SILVA, LAUCIDIO 

BARBOSA DIAS DESPACHO INTIME-SE a parte autora para manifestar a 

respeito do pedido constante na certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID. 

25742510), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001102-42.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO APARECIDO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001102-42.2019.8.11.0018. AUTOR(A): NATALINO 

APARECIDO MONTEIRO REU: BANCO PAN DESPACHO Tendo em vista a 

certidão do Sr. Oficial de justiça (ID. 24481376), intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias acoste aos autos comprovante de 

residência completo e atualizado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000840-92.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000840-92.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JOSE DOS 

SANTOS NETO REQUERIDO: VALMIRO LUIZ DA SILVA DESPACHO 

Atente-se a Secretaria a decisão de ID n. 28594120. JUARA, 14 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000606-13.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (EXECUTADO)

V. CARLOS DE LIMA E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000606-13.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL SA EXECUTADO: V. CARLOS DE LIMA E CIA LTDA - EPP, 

VANDERLEI CARLOS DE LIMA, VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA D E C I 

S Ã O I. Defiro o pedido de ID. 22149311 e para tanto, DETERMINO a 

expedição de mandado de penhora dos imóveis registrados nas matrículas 

n. 708 e 4.126 do CRI de Juara-MT, devendo a parte exequente arcar com 

o pagamento de diligências. II. Realizada a penhora, determino a 

AVALIAÇÃO dos bens. III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação 

consignando o prazo de vinte (20) dias para entrega do laudo. IV. Uma 

vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente de 

novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre o 

laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo. V. Caso haja 

concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os litigantes, ficará 

o laudo, desde já, HOMOLOGADO. VI. Caso haja discordância de qualquer 

das partes acerca do laudo de avaliação, venham-me conclusos para 

decisão. VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. VIII. Após, caso o 

valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos conclusos. IX. 

Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário. Por fim, intime-se os advogados da parte executada para 

apresentarem procuração, tendo em vista que a mesma não foi acostada 

aos autos. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000246-15.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO NUNES BEZERRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000246-15.2018.8.11.0018. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: ORIVALDO NUNES BEZERRA DECISÃO Certifique-se a 

tempestividade dos embargos monitórios interpostos. Sendo tempestivo, 

recebo os embargos monitórios. Conforme inteligência do artigo 702, §4º 

do CPC, com o oferecimento de embargos pela parte ré/embargante, há a 

suspensão da eficácia do mandado inicial. Intime-se a parte 

embargada/requerente para responder os embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 702, §5º do CPC). Após, concluso para deliberação. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000524-79.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A C DA COSTA SERRARIA ME - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000524-79.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: A C DA COSTA SERRARIA ME - EPP 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em que pese o pleito de ID: 22864863, vê-se 

que a citação editalícia é medida por demais precoce, mesmo porque não 

foram esgotados todos os meios de localizar a parte executada. Nesse 

sentido, são as lições de MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES: “O juiz só 

deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, 

em todos os endereços constantes dos autos, e quando houverem sido 

esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre 

excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma 

maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por oficial de 

justiça”. (Direito Processual Civil, 3º edição, E. Saraiva, p. 323). Corrobora 

com tais ensinamentos a jurisprudência. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese na qual a decisão 

monocrática negou provimento ao agravo de instrumento interposto. O 

recurso objetivava a reforma da decisão que indeferiu o pedido de citação 

editalícia. 2. O recurso cita súmula 414 do STJ que não abona a sua tese. 

A verdade é que a Procuradoria não esclarece a realização de qualquer 

diligência própria, direta, e sim apenas a impossibilidade de localização no 

endereço antes fornecido. Desta forma, não restou comprovado pelo 

exeqüente o esgotamento de todas as diligências possíveis no intuito de 

localização dos executados. 3. O êxito do agravo interno, que é fundado 

no permissivo do parágrafo 1º do art. 557 do CPC, exige que a parte 

demonstre a ausência dos pressupostos de aplicação do caput do 

referido artigo, o que não ocorreu no caso presente. 4. Agravo interno 

não provido. (TRF-2 - AG: 201002010006760, Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/03/2010, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

08/04/2010) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO neste momento 

processual o pedido de citação da parte executada por edital, eis que não 

foram esgotadas todas as tentativas de sua localização. Assim, intime-se 

a parte exequente para diligenciar e informar o endereço atualizado da 

parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000497-96.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000497-96.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: LUIZ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em que pese o pleito de ID: 22345661, vê-se 

que a citação editalícia é medida por demais precoce, mesmo porque não 

foram esgotados todos os meios de localizar a parte executada. Nesse 

sentido, são as lições de MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES: “O juiz só 

deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido procurado, sem êxito, 

em todos os endereços constantes dos autos, e quando houverem sido 

esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há de ser sempre 

excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não há alguma 

maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por oficial de 

justiça”. (Direito Processual Civil, 3º edição, E. Saraiva, p. 323). Corrobora 

com tais ensinamentos a jurisprudência. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese na qual a decisão 

monocrática negou provimento ao agravo de instrumento interposto. O 

recurso objetivava a reforma da decisão que indeferiu o pedido de citação 

editalícia. 2. O recurso cita súmula 414 do STJ que não abona a sua tese. 

A verdade é que a Procuradoria não esclarece a realização de qualquer 

diligência própria, direta, e sim apenas a impossibilidade de localização no 

endereço antes fornecido. Desta forma, não restou comprovado pelo 

exeqüente o esgotamento de todas as diligências possíveis no intuito de 

localização dos executados. 3. O êxito do agravo interno, que é fundado 

no permissivo do parágrafo 1º do art. 557 do CPC, exige que a parte 

demonstre a ausência dos pressupostos de aplicação do caput do 

referido artigo, o que não ocorreu no caso presente. 4. Agravo interno 

não provido. (TRF-2 - AG: 201002010006760, Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/03/2010, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

08/04/2010) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO neste momento 

processual o pedido de citação da parte executada por edital, eis que não 

foram esgotadas todas as tentativas de sua localização. Assim, intime-se 
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a parte exequente para diligenciar e informar o endereço atualizado da 

parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001141-39.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO NEVES (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001141-39.2019.8.11.0018. AUTOR(A): JOSE 

ROBERTO DA SILVA BARBOSA REU: SILVINO NEVES D E C I S Ã O 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial. Quanto ao requerido HENRIQUE NEVES, 

determino a consulta de endereços nos sistemas conveniados do TJMT, 

neste caso SIEL. Por fim, citem-se os demais requeridos, por Carta com 

A.R., com as cautelas legais quanto aos termos da presente ação, 

cientificando-o de que, não sendo contestada a ação no prazo legal, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos dos artigos 334 c/c 335 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Ciência 

ao MPE. Às providências. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001358-19.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. CAVALLARI - EPP (EXECUTADO)

WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001358-19.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: W. S. CAVALLARI - EPP, WIRLISBESTE 

SALVADOR CAVALLARI D E C I S Ã O Falece este juízo de competência 

para análise do acordo de fls. 96/98, tendo em vista que foi prolatada 

sentença á fl. 79, sendo assim, este juízo encerrou sua atuação 

jurisdicional. Desse modo, remetam-se os autos para julgamento da 

apelação. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000517-87.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SALES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANA DE OLIVEIRA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

cu ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000517-87.2019.8.11.0018. AUTOR(A): DJALMA 

SALES PEREIRA REU: ROSSANA DE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O 

DEFIRO o pleito de ID. 31183281. Expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos, devendo ser observada a conta bancária 

indicada pela requerida. No mais, compulsando os autos, vislumbro que a 

parte requerida não possui característica de pessoa hipossuficiente, 

inclusive pelo valor que receberá no próprio feito, desse modo INDEFIRO o 

benefício de justiça gratuita pleiteado por ela. Por fim, conforme já 

determinado na decisão de ID. 19641474, condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e honorários no montante já fixado de 10% sobre o 

valor da causa. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000503-69.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

VANDA ARANTES MOTA (EXECUTADO)

JUEINE PAULO DA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000503-69.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, 

VANDA ARANTES MOTA, JUEINE PAULO DA MOTA D E C I S Ã O I N T E R 

L O C U T Ó R I A 1 - Cite-se a parte executada, independentemente do 

pagamento de diligência, para que, nos termos do art. 8º da Lei de 

Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de 

mora, custas processuais e encargos indicados na Certidão da Dívida 

Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de garantir a execução. Conste no 

mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) 

dias, e será contado do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança 

bancária ou da intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de 

Execução Fiscal. Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o 

Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos 

quantos bastem para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a 

avaliação, devendo o valor da avaliação constar do auto de penhora. 

(artigo 13/LEF). Na hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários 

em 10% (dez por cento) do valor da causa. 2 - Se não houver pagamento 

e efetivada a penhora, intime-se o devedor para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 dias, conforme preceituado no art. 16 da Lei 

6.830/1980. 3 – Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o 

cônjuge do devedor - art. 669, parágrafo único, do CPC c/c art. 1o da Lei 

6.830/80 - e expeça-se certidão de inteiro teor do ato para registro 

imobiliário competente. 4 - Não havendo penhora ou nomeação, intime-se o 

exequente para indicar bens à penhora, em 10 dias, sob pena de 

arquivamento do processo. 5 - Se não forem ofertados embargos, ou se 

forem rejeitados, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em 

leilão público, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme o art. 23 da 

LEF, com prévia intimação pessoal das partes do dia e hora da realização 

do leilão (art. 22, § 2o, LEF; STJ, Súmula 121), procedendo-se, 

obrigatoriamente, ao segundo leilão se no primeiro não houver lanço 

superior à avaliação (STJ, Súmula 128). 6 - Não havendo o 

comparecimento da parte executada nos autos, não se realizando 

penhora, e nem o pagamento, desde já autorizo a realização de uma 

ÚNICA tentativa de penhora online, devendo os autos virem conclusos 

para esta finalidade. 7 – Realizada a penhora online, e/ou não havendo a 

constrição de bens suficientes para o adimplemento da dívida, desde já 

determino o arquivamento dos autos, nos termos da súmula 314 do STJ, 

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o 

processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição 

qüinqüenal intercorrente”. 8 – O impulso oficial deverá ser feito mediante 

certidão, pela Gestora da Vara, cumprindo-se os itens procedimentais já 

estipulados nesta decisão, sem a necessidade de constante remessa dos 

autos ao gabinete, o que apenas emperra o andamento dos feitos fiscais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000502-84.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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JUARA Processo: 1000502-84.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA D E 

C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1 - Cite-se a parte executada, 

independentemente do pagamento de diligência, para que, nos termos do 

art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida 

acrescida de juros de mora, custas processuais e encargos indicados na 

Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de garantir a 

execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento de 

embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme 

artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal. Não sendo pago o débito, nem 

garantido a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora ou 

arresto de bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, 

procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação 

constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF). Na hipótese de pronto 

pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) do valor da 

causa. 2 - Se não houver pagamento e efetivada a penhora, intime-se o 

devedor para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, 

conforme preceituado no art. 16 da Lei 6.830/1980. 3 – Recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do devedor - art. 669, 

parágrafo único, do CPC c/c art. 1o da Lei 6.830/80 - e expeça-se certidão 

de inteiro teor do ato para registro imobiliário competente. 4 - Não havendo 

penhora ou nomeação, intime-se o exequente para indicar bens à 

penhora, em 10 dias, sob pena de arquivamento do processo. 5 - Se não 

forem ofertados embargos, ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme o art. 23 da LEF, com prévia intimação 

pessoal das partes do dia e hora da realização do leilão (art. 22, § 2o, LEF; 

STJ, Súmula 121), procedendo-se, obrigatoriamente, ao segundo leilão se 

no primeiro não houver lanço superior à avaliação (STJ, Súmula 128). 6 - 

Não havendo o comparecimento da parte executada nos autos, não se 

realizando penhora, e nem o pagamento, desde já autorizo a realização de 

uma ÚNICA tentativa de penhora online, devendo os autos virem 

conclusos para esta finalidade. 7 – Realizada a penhora online, e/ou não 

havendo a constrição de bens suficientes para o adimplemento da dívida, 

desde já determino o arquivamento dos autos, nos termos da súmula 314 

do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente”. 8 – O impulso oficial deverá ser feito 

mediante certidão, pela Gestora da Vara, cumprindo-se os itens 

procedimentais já estipulados nesta decisão, sem a necessidade de 

constante remessa dos autos ao gabinete, o que apenas emperra o 

andamento dos feitos fiscais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-10.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000494-10.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Recebo 

a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos do art. 319 

c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes as hipóteses do art. 

330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema acerca da 

prioridade na tramitação destes autos. Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Determino a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII do C.D.C. 

CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 344, ambos do CPC, 

advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 

334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-47.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000498-47.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I 

S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote 

no sistema acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000499-32.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000499-32.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I 

S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote 

no sistema acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000500-17.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000500-17.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I 

S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 
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requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote 

no sistema acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-02.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR DEPOLIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000501-02.2020.8.11.0018. AUTOR(A): EDENIR 

DEPOLIS DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I 

S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote 

no sistema acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000485-48.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DA SILVA MAZUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000485-48.2020.8.11.0018. REQUERENTE: VALDECY 

DA SILVA MAZUTTI REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial. DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os requisitos 

autorizadores (art. 99, e parágrafos do CPC). A concessão da gratuidade 

da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a prova no 

sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os elementos 

hábeis ao convencimento do Magistrado. Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Indefiro o 

pedido de tutela de urgência/provisória, podendo ser novamente apreciado 

após a audiência de instrução, pois apesar da documentação 

apresentada, o requerido pela parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do CPC. Cite-se e 

intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis (CPC, art. 183), advertindo-a que a ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial (CPC, art. 334 e 344). A citação deverá ser efetuada na 

forma do artigo 247, inc. III, do Código de Processo Civil. Tratando-se de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001949-44.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. CAVALLARI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1001949-44.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: W. S. CAVALLARI - EPP S E N T E N Ç A 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por BANCO ITAU S.A., 

em face de W. S. CAVALLARI - EPP, qualificados nos autos. Antes da 

triangularização processual, a parte autora peticionou à fl. 41, requerendo 

a desistência da demanda. É o sucinto relatório. Sem delongas, diante da 

declaração da parte autora de que não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, extinguir o feito é medida que se 

impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Com o transito em julgado, AO 

ARQUIVO. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000983-81.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA FERREIRA RIGUETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000983-81.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ANGELINA 

FERREIRA RIGUETTI REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. S E 

N T E N Ç A I – RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, cumulada 

com repetição de indébito e danos morais. Aduz a parte autora que, não 

se recorda de ter realizado contratação de empréstimo com a requerida, 

podendo ser vítima de fraude. Além disso, alega que, já quitou todas as 60 

(sessenta) prestações, tendo em vista que foram descontadas do seu 

benefício previdenciário. Pugnou pelo deferimento de liminar. No mérito, 

pugnou pela procedência do pedido, com a declaração de ilegalidade dos 

valores descontados, com a devolução em dobro destes devidamente 

corrigidos e atualizados. Ainda, pleiteou indenização por danos morais. A 

liminar foi indeferida. Citada, a parte requerida apresentou contestação em 

que pugnou pela improcedência dos pedidos. Sustentado a prescrição da 

ação, eis que a parte pretende ser ressarcida moral e materialmente pelos 

descontos efetuados em junho de 2009 tendo sido o contrato encerrado 

normalmente em maio de 2014. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Entendo que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide. É 

cabível o julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias em que os 

elementos probatórios já existentes nos autos se mostrarem suficientes 

para a formação do convencimento do Magistrado sentenciante, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC. Pois bem. Compulsando os autos, 
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vislumbro que assiste razão a parte requerida quanto a alegada 

prescrição, isso porque a última parcela foi descontada em maio de 2014 e 

segundo o entendimento jurisprudencial a prescrição nas ações de 

declaratória de inexistência de débito ocorrem em cinco anos, com o termo 

inicial a data do último desconto. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. 

REEXAME FÁTICO – PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO 

PROVIMENTO.” (STJ – AgInt no ARESP: 1395941 MS 2018/0299378-3, 

Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 

21/05/2019, T4 – QUARTA TURMA.) No caso em apreço, o cálculo 

acostado nos autos pela parte autora (fls. 69/70), demonstra que o último 

desconto em seu benefício se deu em 05/2014. Logo, a partir de então 

teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se com 05 anos a partir 

da data do encerramento do contrato, verifica-se que a pretensão 

indenizatória não merece prosperar, ao passo que a distribuição dos 

autos ocorreu em 12/06/2019. Desse modo, extinguir o presente feito é 

medida que se impõe, diante da visível prescrição da ação. III - 

DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Por outro lado, condeno a parte autora à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte requerida, na forma do artigo 81, do CPC. Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG. Com o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000495-29.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000495-29.2019.8.11.0018. EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA 

SENTENÇA Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de ESLY SEBASTIÃO MOREIRA DE 

SOUZA, qualificado nos autos. No decorrer do procedimento, a parte 

executada acostou aos autos os comprovantes de pagamento da CDA 

objeto da presente execução. Intimada a parte exequente para manifestar, 

está informou que a parte executada promoveu a quitação total do crédito 

fiscal exequendo, pugnando pela extinção do feito (fl. 45). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil dispõe o seguinte: “Extingue-se a execução quando: (...) II – a 

obrigação for satisfeita; (...)” No caso em tela, verifica-se que a parte 

executada quitou o débito pleiteado (fl. 45), conforme informado pela parte 

exequente, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos, conforme comprovantes acostados nos autos 

(fls. 36/39). FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo executivo, ante o 

pagamento do débito. Sem custas e honorários. Proceda-se as baixas 

necessárias em relação, de eventual penhora/restrição realizada nestes 

autos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000410-43.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000410-43.2019.8.11.0018. AUTOR(A): JOAO 

GABRIEL DE ALMEIDA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS SENTENÇA Trata-se de ação previdenciária, 

movida por JOÃO GABRIEL DE ALMEIDA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, a patrona da parte autora peticionou nos autos (ID. 25481312), 

pugnando pela extinção do feito ante o óbito do autor. No ID. 25413391, 

consta a certidão de óbito, comprovando o alegado. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Compulsando os autos, verifica-se que 

houve mudança na situação fática que norteou a propositura da presente 

demanda, pois, conforme se depreende dos autos, sobreveio notícia da 

morte do autor. A extinção do feito é medida que se impõe, por evidente 

perda superveniente de objeto, resultando em ausência de interesse 

processual. Uma vez que o autor veio a óbito, e tratar-se de direito 

intransmissível, razão não persiste para que a demanda subsista no 

âmbito judicial. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, IX, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-04.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE CAMPOS LUNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000335-04.2019.8.11.0018. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO DE 

CAMPOS LUNA S E N T E N Ç A Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em 

face de MARCELO DE CAMPOS LUNA, qualificados nos autos. Antes da 

triangularização processual, a parte autora peticionou à fl. 63, requerendo 

a desistência da demanda. É o sucinto relatório. Sem delongas, diante da 

declaração da parte autora de que não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, extinguir o feito é medida que se 

impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Proceda-se as baixas 

necessárias em relação, de eventual penhora/restrição realizada nestes 

autos. Com o transito em julgado, AO ARQUIVO. P.R.I.C. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000883-29.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31204796. JUARA, 13 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000876-37.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID - evento anterior. JUARA, 13 de abril de 2020. 

ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000897-13.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31205128. JUARA, 13 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000759-46.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31205136. JUARA, 13 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000858-16.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31205891. JUARA, 13 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000859-98.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS OAB - MT0019755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31205896. JUARA, 13 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000735-18.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BIANCA TERRA PRADO OAB - MT26014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31205906. JUARA, 13 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000857-31.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31205910. JUARA, 13 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-39.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO OAB - RO6574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000505-39.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:ANA MARIA DE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO 

POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 

26/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-09.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LOPES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000507-09.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:TAMIRES LOPES 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA DE CAMPOS 

LUNA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 14 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000995-95.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31214622. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000780-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31215444. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000787-14.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31215472. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000785-44.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31215479. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-42.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010064-42.2013.8.11.0018. 

REQUERENTE: MANOEL SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MICROSOFT 

MOBILE TECNOLOGIA LTDA., EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP DESPACHO Considerando a concordância da parte exequente 

com o valor depositado na conta judicial, DETERMINO a EXPEDIÇÃO do 

competente alvará para levantamento do valor depositado à f. 281 dos 

autos, em favor da patrona da parte exequente, observando-se os 

bancários já indicados à f. 285. Outrossim, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se houve a integral satisfação da 

execução, consignando que o silêncio acarretará a extinção e o 

arquivamento da ação. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001375-21.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31224116. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001333-69.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo a INTIMAÇÃO da parte 

Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, acerca dos cálculos de 

ID 31225100.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001198-57.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31225124. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001114-56.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001332-84.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31225938. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001238-39.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31226477. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-42.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010064-42.2013.8.11.0018. 

REQUERENTE: MANOEL SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MICROSOFT 

MOBILE TECNOLOGIA LTDA., EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP DESPACHO Considerando a concordância da parte exequente 

com o valor depositado na conta judicial, DETERMINO a EXPEDIÇÃO do 

competente alvará para levantamento do valor depositado à f. 281 dos 

autos, em favor da patrona da parte exequente, observando-se os 

bancários já indicados à f. 285. Outrossim, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se houve a integral satisfação da 

execução, consignando que o silêncio acarretará a extinção e o 

arquivamento da ação. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-77.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MAILO ROBERTO BRUSTOLIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BALDO (VULGO TONINHO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1001520-77.2019.8.11.0018. INTERESSADO: MAILO ROBERTO 

BRUSTOLIN REQUERIDO: ANTONIO BALDO (VULGO TONINHO) 

DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Tendo em vista que os 

fatos são controvertidos, bem como a necessidade de instrução do feito a 

pedido, inclusive das partes, restituo os autos à Secretaria para 

designação de audiência de instrução de acordo com a pauta disponível. 

Submeto à análise e posterior homologação do M.M. Juiz Togado, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Às providências. Juara - MT, 13 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-26.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SULEIDE PEREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1000728-26.2019.8.11.0018. REQUERENTE: SULEIDE PEREIRA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: DAIANE SILVA DESPACHO Para justa e eficaz 

solução do litígio, determino que a Secretaria designe audiência de 

conciliação de acordo com a pauta disponível. Intime-se a requerida no 

endereço informado no evento 28226675, advertindo-a quanto à 

obrigatoriedade de comparecimento pessoal à sessão. Submeto o 

presente despacho ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Às 

providências. Juara - 03 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-54.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ETELMA STABILE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.O.R. DOS SANTOS - ALIMENTOS - EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1000655-54.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ETELMA STABILE DE SOUZA 

REQUERIDO: E.O.R. DOS SANTOS - ALIMENTOS - EIRELI DESPACHO 

Converto o julgamento em diligência. Defiro o pedido da parte autora, 

conforme manifestação aportada ao evento 27687613. Intime-se 

pessoalmente o representante da pessoa jurídica no endereço indicado na 

manifestação da reclamante. Após, para justa e eficaz solução do litígio, 

inclua-se os autos na pauta de conciliação de acordo com as datas 

disponíveis ajustando-os à pauta do conciliador, advertindo as partes 

quanto à necessidade de comparecimento pessoalmente à sessão de 

conciliação. Se a intimação da parte requerida tornar-se infrutífera, 

intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção da 

ação. Neste caso, retornem os autos à conclusão. Submeto à análise e 

posterior homologação do M.M. Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da lei 

n. 9.099/95. Às providências. Juara - 09 de abril de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-84.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI SOARES MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

ECCE HOMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1000071-84.2019.8.11.0018. REQUERENTE: IRANI SOARES MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E 

CULTURA, ECCE HOMO LTDA - ME DESPACHO Converto o julgamento em 

diligência. Indefiro o pedido da reclamante em relação a revelia da 

requerida ECCE HOME LTDA., pois de acordo com a certidão do Oficial de 

Justiça aportada ao evento 24973431, no endereço fornecido não foi 

possível proceder a citação da reclamada. É bom ressaltar que para evitar 

nulidade futura, a requerida deve ser citada regulamente neste processo, 

não tendo base a decretação de revelia da requerida com base em citação 

válida noutro processo. Intime-se a reclamante, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova a regular citação da requerida, sob pena de extinção 

da ação. Submeto à análise e posterior homologação do M.M. Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da lei n. 9.099/95. Intime-se. Às providências. 

Juara - MT, 09 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000784-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31238206. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-45.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIMAR DE SOUSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE PAULA SILVA OAB - SP133463 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. DA CRUZ QUILES - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP (REQUERIDO)

SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUCOES DE 

TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES SACONI OAB - SP0260912A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DUARTE DA MOTA OAB - SP425620 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1000869-45.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ANTONIA LUCIMAR DE 

SOUSA CARDOSO REQUERIDO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., 

N. DA CRUZ QUILES - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP, SMS 

INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUCOES DE 

TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Converto o julgamento em diligência. 

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco0 dias, 

manifeste-se a respeito da proposta de acordo formalizada pela requerida 

aportada ao evento 27316599. Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, à conclusão. Submeto o presente despacho ao M.M. Juiz 

Togado para análise e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. Juara - MT, 03 de abril de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-29.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANDRO BARBOSA AZUAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA DESPACHO Processo: 

1001853-29.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: JOSE SANDRO BARBOSA AZUAGA DESPACHO 

Tendo em vista que a parte requerida apresentou justificativa para sua 

ausência à sessão de conciliação, acolho a justificativa apresentada. Para 

justa e eficaz solução do litígio, inclua-se o processo na pauta do 

conciliador, e determino que a Secretaria designe nova data de conciliação 

de acordo com a pauta disponível. Após, intimem-se as partes 

advertindo-as quanto à ausência. Submeto o presente despacho ao M.M. 

Juiz Togado para análise e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. Cumpra-se Às providências. Juara - MT, 07 de abril 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000781-07.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31241742. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001292-05.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31241761. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001291-20.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31241789. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-15.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE CAMPOS LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000235-15.2020.8.11.0018. 

REQUERENTE: MARIA IVONETE DE CAMPOS LUNA REU: OI S/A DECISÃO 

Ausente o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. A parte autora 

pleiteia tutela de urgência para compelir a reclamada a retirar seu nome do 

SPC/SERASA, em razão de supostamente ter adimplido todas as parcelas. 

Narra a reclamante que foi surpreendida com seu nome negativado no 

valor de R$ 155,64, por débito que já foi quitado. Pois bem. Trata-se de 

ação em que a parte requerente afirma ter sido negativada ilegalmente 

pela parte requerida, tendo em vista a inexistência de dívida vencida e não 

paga. Quanto ao pedido de tutela provisória, não vislumbro, prima facie, a 

presença de alta probabilidade do direito da parte requerente, tendo em 

vista que os comprovantes de pagamento por ela juntado nos autos 

encontram-se completamente ilegíveis, impossibilitando sua análise. 

Ademais, sequer apresentou um e-mail, código sac ou protocolo, 

demonstrando que tenha havido uma tentativa frustrada de cancelar a 

restrição de crédito. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela de 

urgência pleiteada. Designe-se nova data para a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimem-se as partes com a ADVERTÊNCIA a parte 

requerente de que o processo será extinto e esta parte condenada nas 

despesas e custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a 

qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte 

requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem 

como os intimem para participarem da audiência conciliatória, com a 

ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo PESSOALMENTE, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os 

efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem 

como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos 

da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os 

requeridos tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora 

tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, 

concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-75.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGBERTO HERNANDES BLANCO OAB - SP89457 (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000770-75.2019.8.11.0018. 

INTERESSADO: KARINE DE GOIS CONRADI REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, RENAC - RECUPERADORA 

NACIONAL DE CREDITO LTDA. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico 

que o recorrente (parte autora) não efetuou o recolhimento do preparo 

recursal. Nesse contexto, o Enunciado nº 80 do FONAJE prevê que: “O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do 

artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95.” Considerando que não houve 

comprovação da hipossuficiência para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de 

deserção, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-25.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000547-25.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: MARIA ISABEL DE ARAUJO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a recorrente 

(parte autora) não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Nesse 

contexto, o Enunciado nº 80 do FONAJE prevê que: “O recurso Inominado 

será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do 

preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, 

da Lei 9.099/95.” Considerando que não houve comprovação da 

hipossuficiência para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de deserção, nos termos do 

§ 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-94.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000523-94.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: COSME BORGES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a recorrente (parte autora) 

não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Nesse contexto, o 

Enunciado nº 80 do FONAJE prevê que: “O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não 

admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/95.” Considerando que não houve comprovação da hipossuficiência 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o recolhimento do 

preparo, sob a pena de deserção, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-49.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE SENA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000526-49.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: VANICE SENA BRASIL REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a recorrente (parte 

autora) não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Nesse contexto, 

o Enunciado nº 80 do FONAJE prevê que: “O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, 

não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/95.” Considerando que não houve comprovação da hipossuficiência 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o recolhimento do 

preparo, sob a pena de deserção, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-31.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAINI CRISTINA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & ZANINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000469-31.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: JAINI CRISTINA SERRA REQUERIDO: SILVA & ZANINI LTDA 

- ME Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a recorrente (parte 

autora) não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Nesse contexto, 

o Enunciado nº 80 do FONAJE prevê que: “O recurso Inominado será 

julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, 

não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/95.” Considerando que não houve comprovação da hipossuficiência 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o recolhimento do 

preparo, sob a pena de deserção, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001564-33.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LENI DE ABREU COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001564-33.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: LENI DE ABREU COELHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a recorrente 

(parte autora) não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Nesse 

contexto, o Enunciado nº 80 do FONAJE prevê que: “O recurso Inominado 

será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do 

preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, 

da Lei 9.099/95.” Considerando que não houve comprovação da 

hipossuficiência para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de deserção, nos termos do 

§ 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-94.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DIOGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000135-94.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: HUGO DIOGO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifico que a recorrente (parte autora) não efetuou o recolhimento 

do preparo recursal. Nesse contexto, o Enunciado nº 80 do FONAJE prevê 

que: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do 

prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95.” Considerando que não houve 

comprovação da hipossuficiência para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetue o recolhimento do preparo, sob a pena de 

deserção, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-02.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DIOGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000167-02.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: HUGO DIOGO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BANCO BRADESCO Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que a recorrente (parte autora) não 

efetuou o recolhimento do preparo recursal. Nesse contexto, o Enunciado 

nº 80 do FONAJE prevê que: “O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a 

complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95.” 

Considerando que não houve comprovação da hipossuficiência para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetue o recolhimento do 

preparo, sob a pena de deserção, nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-36.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

1000447-36.2020.8.11.0018 AUTOR: MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA Ausente o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem delongas, verifico dos autos 

que a parte autora declarou que não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda vez que já distribuiu ação idêntica 

perante o Juízo competente (f. 43), sendo a extinção do feito medida que 

se impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-33.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRA MARIA AZILIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000195-33.2020.8.11.0018. 

REQUERENTE: LESSANDRA MARIA AZILIERO REQUERIDO: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 81, §3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c dano 

moral e dano material” em face da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, 

pugnando pela a condenação final em R$ 30.000,00 o que, em tese, 

atrairia a competência do Juizado Especial Cível. Contudo, ao compulsar o 

feito verifica-se que a demanda é incompatível com a sistemática do JEC. 

Explico. Pois bem, em se tratando a parte autora de pessoa menor de 

idade (incapaz), aplica-se a regra prevista no art. 8º Caput e § 1º, I, da Lei 

9.099/95, pois há expressa vedação do incapaz figurar no polo ativo de 

demandas propostas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

Dessa forma, deve ser feita uma interpretação sistemática de todas as 

normas atinentes aos Juizados Especiais, ou seja, deve ser considerado 

em qual sistema se insere a norma, relacionando-a às outras normas 

pertinentes ao mesmo objeto, bem como, aos princípios orientadores da 

matéria e demais elementos que venham a fortalecer a interpretação de 

modo integrado, e não isolado. Assim, não há possibilidade do 

processamento e julgamento da referida ação perante os Juizados 

Especiais, sendo tal espécie vedada pela Lei 9.099/95, afastando assim a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a 

presente demanda. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes: 

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. MENOR. MENOR INCAPAZ NÃO PODE SER PARTE EM AÇÃO 

NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF (ART. 8º DA LEI 

9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/09). CONFLITO CONHECIDO E 

DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO." (TJ-DF – CCP: 

33267920128070000 DF 0003326-79.2012.807.0000 – REL. JAIR SOARES 

– DJ 30.04.2012). "TJDFT-0538873) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PARTE 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. 1. Na presente hipótese o Juízo da Sétima 

Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a remessa dos 

autos do processo que envolve demandante incapaz para um dos 

Juizados Especiais de Fazenda Pública. 1.1. O Juízo do Terceiro Juizado 

Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo 

ao fundamento de que os incapazes não podem figurar como parte nos 

processos em curso nos aludidos Juizados Especiais. 2. As ações 

ajuizadas por crianças e adolescentes absolutamente incapazes não 

poderão ter curso nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à vista da 

vedação expressa contida no art. 8º da Lei nº 9.099/95, que deve ser 

aplicado subsidiariamente ao presente caso por força do art. 27 da Lei nº 

12.153/2009. Precedentes. 3. Conflito admitido e acolhido para declarar 

competente o Juízo suscitado da Sétima Vara da Fazenda Pública do 

Distrito Federal. (Processo nº 07124708920198070000 (1216252), 1ª 

Câmara Cível do TJDFT, Rel. Álvaro Ciarlini. j. 11.11.2019, DJe 

06.12.2019)". De mais a mais, a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. 

Destarte, o Juízo competente para apreciar a presente ação é o Juízo da 

Infância e Juventude. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, conheço de ofício 

da incompetência absoluta do juízo, em consequência julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, IV, da Lei n. 

9.099/95. Ciência ao Ministério Público desta Decisão, haja vista a 

presente demanda versar sobre interesse de incapaz. INTIMEM-SE a parte 

autora. Após, com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ar arquivo 
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com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e honorários, nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-77.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001714-77.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: KARINE DE GOIS CONRADI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, denoto que a 

parte autora, apesar de devidamente intimada da designação de audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato, tendo anexado atestado médico 

para justificar sua ausência. Em que pese a juntada de tal documento, 

verifico que o mesmo não informa a impossibilidade de deslocamento da 

promovente por ter, por exemplo, ficado internada, passado por algum 

procedimento cirúrgico, ou por necessidade de permanecer em repouso 

absoluto, fazendo menção apenas “por motivo de doença”. Dessa forma, 

ante a sua ausência ao ato, o processo deve ser extinto, nos termos do 

art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/95. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em 

consonância com o inciso I do artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-77.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELBA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000011-77.2020.8.11.0018. 

REQUERENTE: ELBA DA SILVA NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada da designação de audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, nem justificou sua ausência. Dessa forma, o processo deve ser 

extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 

- Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I- Quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte promovente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-94.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000620-94.2019.8.11.0018. REQUERENTE: MANOEL LUIZ DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OSVALDO MENDES DE OLIVEIRA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada, o que implica na extinção do processo sem 

resolução de mérito. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte autora é obrigatória e independe da presença da 

parte contrária, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito 

(art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). A procuração outorgada pelo autor à 

sua esposa, não tem validade para ser representado na sessão realizada 

perante os Juizados Especiais, regidos por vários princípios, entre os 

quais o da pessoalidade. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Condeno o 

reclamante ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um 

por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 

c/c o Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da 

lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 30 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-37.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINHO DARCISIO KREIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001943-37.2019.8.11.0018. REQUERENTE: WILSON DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: PAULINHO DARCISIO KREIN Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre WILSON DA SILVA BRAGA e PAULINHO DARCISIO 

KREIN, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante da minuta 

juntada aportada aos autos. Homologo também a renúncia ao prazo 

recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 30 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000164-13.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

N. DA CRUZ QUILES - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP 

(REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000164-13.2020.8.11.0018. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE LIMA, 

N. DA CRUZ QUILES - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - EPP REQUERIDO: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUARA/MT Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre MARIA APARECIDA DE LIMA e 

MÓVEIS QUILES JUARA LTDA - EPP, nos termos do artigo 487, inc. III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo 

os termos redigidos na minuta de acordo apostada aos autos. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se. Juara – MT, 07 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-95.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

RUBENS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000165-95.2020.8.11.0018. REQUERENTE: RUBENS DE SOUZA, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUARA/MT 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre RUBENS DE SOUZA e ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., nos termos do artigo 

487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante os termos redigidos na minuta anexada aos autos. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se. Juara – MT, 07 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-28.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA MARIA DAMIAO FERREIRA DREHER (REQUERENTE)

OI S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000163-28.2020.8.11.0018. REQUERENTE: GILMARA MARIA DAMIAO 

FERREIRA DREHER, OI S/A REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE JUARA - MT Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre GILMARA MARIA DAMIÃO FERREIRA DREHER e OI S/A., 

nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

fazendo parte integrante os termos redigidos na minuta anexada aos 

autos. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se. Juara – 

MT, 07 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000190-11.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (REQUERENTE)

SILVIA REGINA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000190-11.2020.8.11.0018. REQUERENTE: SILVIA REGINA SOARES 

MENDES, BANCO BMG S.A REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE JUARA/MT Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 
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disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre SILVANA REGINA SOARES MENDES e BANCO BMG 

S/A., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, fazendo parte integrante os termos redigidos na minuta anexada aos 

autos. Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se. Juara – 

MT, 07 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-94.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

DAIANE FRANCISCA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000178-94.2020.8.11.0018. REQUERENTE: DAIANE FRANCISCA DA 

SILVA SOUZA, VIA VAREJO S/A REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE JUARA/MT Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre DAIANE FRANCISCA DA SILVA SOUZA e VIA VAREJO 

S/A. (EXTRA SUPERMERCADO), nos termos do artigo 487, inc. III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante os termos 

redigidos na minuta anexada aos autos. Homologo também a renúncia ao 

prazo recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arquive-se. Juara – MT, 07 de abril de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-27.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (REQUERENTE)

JACILDA ROCHA DA CUNHA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000176-27.2020.8.11.0018. REQUERENTE: JACILDA ROCHA DA CUNHA 

SILVA, OI S/A REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

JUARA/MT Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 

inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre JACILDA 

ROCHA DA CUNHA e OI S/A., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante os termos redigidos 

na minuta anexada aos autos. Homologo também a renúncia ao prazo 

recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arquive-se. Juara – MT, 07 de abril de 2020. César Lima de 

Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000177-12.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

ROBERTO CUSTODIO AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000177-12.2020.8.11.0018. REQUERENTE: ROBERTO CUSTODIO 

AQUINO, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUARA/MT 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na 

formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do 

Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a 

imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre ROBERTO CUSTODIO AQUINO e 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., nos termos 

do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante os termos redigidos na minuta anexada aos autos. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se. Juara – MT, 07 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-93.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERENTE)

IDALINA MARIANA DOS SANTOS SCHMITZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Juara/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000191-93.2020.8.11.0018. REQUERENTE: IDALINA MARIANA DOS 

SANTOS SCHMITZ, PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS LTDA REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 
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COMARCA DE JUARA/MT Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre IDALINA MARIANA DOS SANTOS SCHMITZ e T.K. 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SERVIÇOS EIRELI, nos termos do 

artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante os termos redigidos na minuta anexada aos autos. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se. Juara – MT, 07 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GOMES FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000316-32.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: MONICA GOMES FRANCISCO 

DA SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. DECIDO. A sentença foi intimada para 

manifestar-se nos autos, porém, quedou-se inerte, o que induz à 

conclusão de que ficou satisfeita em relação ao crédito recebido. O C. 

Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, impõe-se a extinção dos presentes autos em 

razão do cumprimento integral da obrigação. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Homologo a renúncia ao prazo recursal. Após, 

arquive-se mediante baixas e cautelas de praxe. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 07 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010253-49.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CRISTIANO JACOB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010253-49.2015.8.11.0018. 

EXEQUENTE: KLEBER CRISTIANO JACOB EXECUTADO: PAG S.A. MEIOS 

DE PAGAMENTO SENTENÇA Ausente o relatório, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos verifico que as partes 

resolveram pôr fim na presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo acostado às f. 146/148. Da análise atenta 

constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais 

não transponho óbice. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

alínea "b" do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE – 

TJMT. EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores 

bloqueados nos autos, em favor da parte exequente. Proceda-se o 

arquivamento imediato do feito mediante as baixas e cautelas de praxe. 

P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010161-71.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

THAINARA JESSICA DA SILVA AUED OAB - MT24598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

8010161-71.2015.8.11.0018. EXEQUENTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA 

EXECUTADO: APARECIDO FERREIRA LIMA Vistos. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O caso é simples e será 

analisado com objetividade que o rito recomenda. A matéria a ser ventilada 

nos embargos é taxativa prevista no rol do artigo 52, inciso IX, da Lei n. 

9.099/95: Art. 52. A execução de sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: (...) IX – o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Com efeito, em que pese a 

negativa de propriedade da parte executada em relação ao imóvel 

penhorado nos autos, não há nenhuma prova escrita que comprove sua 

assertiva. Logo, impõe-se a rejeição dos embargos mediante o 

prosseguimento da ação executiva. Ante o exposto, ante a ausência de 

garantia do juízo e consequente rejeição liminar, JULGO IMPROCEDENTES 

os embargos à execução opostos por APARECIDO FERREIRA LIMA à 

execução que lhe move JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, o que faço com 

fundamento no artigo 498, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Prossiga-se com a execução em seus termos. Neste grau de jurisdição, 

sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da M.M. 

Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Juara - MT, 28 

de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-76.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001339-76.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

processo comporta o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 

355, inc. I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não há 

necessidade da produção de outras provas ou a oitiva das partes em 

audiência de instrução. A preliminar arguida pela requerida não merece 

acolhimento, vez que o fato de a reclamante ter promovido a baixa do 

nome do autor do cadastro de devedores, bem como ter sido vítima no 

mesmo evento não exclui sua responsabilidade pelos eventuais danos 

causados à parte autora. No mérito, a requerida argumentou que assim 

como a parte autora foi vítima de fraude e, portanto, promoveu o 

cancelamento da dívida, assim como realizou a baixa do nome do 

reclamante do cadastro de inadimplentes. É o que basta para a declaração 

de inexistência dos débitos postulada na inicial. O autor não contratou. Foi 

vítima de estelionato e não responde pelas obrigações decorrentes do 

contrato firmado pelo agente do delito. Em tal hipótese é irrelevante a 

boa-fé da reclamada. Houve dano moral. Da inscrição do nome do 

reclamante, que não contratou e nada devia à requerida, em cadastro de 

proteção ao crédito, decorre dano moral indenizável. O autor sofreu abalo 

de crédito, e o uso indevido de seu nome também atingiu de forma ilícita 

suas relações psíquicas, a tranquilidade, o decoro, e o respeito do 

reclamante, expressões compreendidas no princípio fundamental da 

dignidade humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal. 

Essa ilícita perturbação nas relações psíquicas, tranquilidade e 

sentimentos da pessoa, além do abalo de crédito por indevida inscrição no 

cadastro de devedores inadimplentes, configura dano moral indenizável. O 

autor experimentou mais que mero aborrecimento. O fato da ré, ofendendo 

a dignidade humana e produzindo abalo de crédito, causou dano moral. É 

devida a indenização, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição 

Federal e do artigo 186 do Código Civil, e pela qual a requerida responde 

de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A reclamada, portanto, tem responsabilidade civil objetiva 

pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, a 

exemplo da venda de produtos e serviços obtido mediante fraude. O autor, 

terceira vítima do evento, é considerado consumidor por equiparação (art. 

17 do CDC). A culpa exclusiva de terceiro somente afasta a 

responsabilidade civil da requerida quando diz respeito a fortuito externo, 

isto é, aquele que não decorre da atividade do fornecedor, também 

chamado de causa estranha. Fraudes e delitos praticados por terceiros 

contra o consumidor, no momento de contratar, têm natureza diversa e 

constituem fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da 

fornecedora porque ocorre no momento da realização do serviço e faz 

parte de sua atividade, ligando-se aos riscos do empreendimento e à 

noção de defeito do produto ou do serviço; são, portanto, previsíveis na 

atividade do comércio e evitáveis, e não rompem o nexo causal. Nem 

mesmo eventual sofisticação da fraude exclui a responsabilidade da 

requerida, pois de qualquer forma estão presentes a falha do serviço e o 

dano ao consumidor direto ou por equiparação. Neste sentido, em 

hipóteses semelhantes, os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça 

(AgRg no Ag 997929/BA; AgRg no Ag 1235525/SP; AgRg no Ag 

1292131/SP; AgRg no Ag 1345744/SP; REsp 1045897/DF; REsp 

1093617/PE, REsp 1199782/PR). Houve prestação defeituoso do serviço 

pela requerida, produzindo a inscrição do nome do autor em cadastros de 

proteção ao acredito. O valor da indenização não poderá ser fonte de 

enriquecimento injustificado da vítima, nem haverá de ser inexpressivo, 

incapaz de atingir sua finalidade que é a de retribuir o mal causado. Aqui é 

preciso ter em vista o porte e capacidade econômica da requerida, a 

condição socioeconômica do autor, e a natureza do evento danoso que a 

sanção pecuniária visa a prevenir e reprimir. Diante disso, arbitro a 

indenização a título de compensação por danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia que se revela justa, razoável e proporcional aos 

fatos narrados nestes autos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por JOSÉ 

CARLOS DOS SANTOS em desfavor do LOJAS RIACHUELO S/A., para: (i) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a 

inexigibilidade da dívida de R$ 207,21 (duzentos e sete reais e vinte e um 

centavos), devendo a requerida promover o cancelamento e a exclusão 

do nome do autor do cadastro de devedores inadimplentes, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária em caso de descumprimento da obrigação que desde logo fixo 

em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); e (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, julgo o mérito 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 28 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000775-34.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ALINE DE FARIAS OAB - MT21308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO CORREIA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000775-34.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: JOSE FRANCISCO NETO 

EXECUTADO: MARCIO ROBERTO CORREIA NEVES Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Devidamente intimado, o exequente permaneceu inerte demonstrando 

desinteresse no regular prosseguimento da ação, mesmo advertido de que 

sua inércia implicaria na extinção do processo. No caso, o exequente 

deverá responder pelo ônus de sua inércia, em razão do desinteresse 

demonstrado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 02 de abril de 2019. César Lima 

de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-32.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001135-32.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ALEX GARDES REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, vez que desnecessária colheita de provas 

em audiência. A impugnação ao valor da causa não merece acolhimento. 

Isso porque o feito tem por objeto a condenação da parte requerida em 

indenização a título de danos morais, cujo valor atribuído está em 

consonância com o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, 

servindo, apenas e tão somente de base/estimativa para a fixação, não 

servindo, portanto, para vincular o julgador. No mérito, insurge-se o 

reclamante contra a manutenção do seu nome, pelo requerido, o chamado 

Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, tendo por objeto 

débito inexistente. Referido cadastro, organizado e mantido pelo Banco 

Central do Brasil e alimentado pelas informações prestadas pelas 
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instituições financeiras, foi instituído em substituição ao sistema Central de 

Risco de Crédito. Nos termos da Resolução CMN 4.571/2017, o SCR tem 

por finalidade prover informações ao Banco Central do Brasil para fins de 

supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições 

mencionadas no seu art. 4º, e propiciar o intercâmbio de informações, 

entre as instituições mencionadas no art. 4º, sobre o montante de débitos 

e de responsabilidades de clientes em operações de crédito. Dentre as 

instituições que devem remeter ao Banco Central do Brasil informações 

relativas às operações de crédito acham-se, entre outras, as sociedades 

de crédito, financiamento e investimento. São registradas no SCR: 

empréstimos e financiamentos; adiantamentos; operações de 

arrendamento mercantil; coobrigações e garantias prestadas; 

compromissos de créditos não canceláveis; operações baixadas como 

prejuízo e créditos contratados com recursos a liberar; demais operações 

que impliquem risco de crédito; operações de crédito que tenham sido 

objeto de negociação com retenção substancial de riscos e benefícios ou 

de controle; operações com instrumentos de pagamento pós-pagos; e 

outras operações ou contratos com características de crédito conhecidas 

pelo Banco Central. É certo que o requerido, como as demais instituições 

financeiras, é obrigado a remeter ao Banco Central os dados relativos às 

operações de crédito. É certo, outrossim, que tais dados podem 

contemplar histórico de inadimplência, uma vez que o cadastro deve 

refletir a real situação das operações. No caso dos autos, é incontroverso 

que a dívida objeto da inclusão do nome da parte autora foi objeto de 

decisão judicial nos autos 0002635-29.2014.8.11.0018, cuja decisão 

judicial declarou a inexigibilidade da dívida e, portanto, o requerido tinha 

por obrigação realizar o cancelamento de qualquer resquício da dívida em 

relação ao autor, inclusive em relação ao cadastro SCR junto ao Banco 

Central. Neste aspecto, declarada a inexigibilidade da dívida, o registro da 

anotação da dívida como vencida não poderia, eis que competia ao 

requerido as providências e comunicações necessárias para fins de 

correção e exclusão de registros constantes no SCR (Artigo 13, inciso II, 

da Resolução Bacen n. 4.571/2017). E, considerando que o Sistema de 

Informações de Crédito é acessível para o Banco Central do Brasil e para 

as instituições financeiras, as informações lançadas fazem com que o 

SCR se assemelhe aos cadastros restritivos de crédito, como aqueles 

mantidos pelo SCPC e SERASA, pois influenciam na tomada de decisão de 

crédito pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Nesse 

sentido, decidiu a Ministra Nancy Andrighi, nos autos do Recurso Especial 

1.099.527/MG, sob a seguinte ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA 

ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO 

DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As informações 

fornecidas pelas instituições financeiras ao Sistema afiguram-se como 

restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a 

capacidade de pagamento de consumidor de serviços bancários. 2. A 

inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver 

sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede 

de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou 

à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida 

em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial 

não provido (STJ, 3ª, j. 14/09/2010, DJe 24/09/2010)”. Sem destaque no 

original. Evidente, pois, a configuração dos danos morais à parte autora 

pela manutenção da inscrição, referente a dívida objeto de decisão judicial 

que reconheceu a sua inexigibilidade, já que essa anotação é obstativa de 

transações comerciais/financeiras em nome do autor na praça. Sendo 

certo o dever de indenizar, resta quantificar a indenização. A fixação da 

indenização pelo dano moral está condicionada à aferição de 

determinadas condições pessoais da parte autora e do réu, tais como, a 

condição social e profissional do autor, as repercussões que o fato 

ocasionou à sua vida pessoal, o grau de dor e sofrimento por ele 

experimentados, incumbindo observar que o recebimento de indenização 

evidentemente não recomporá a moral comprometida pelo ato ilícito, mas 

terá finalidade, tão somente, minimizar os transtornos sofridos e subtrair 

as quase sempre presentes sensação de impotência diante de indivíduos 

poderosos e impressão de que a impunidade impera. Há que levar em 

conta também as condições financeiras e o grau de intensidade do dolo ou 

da culpa do agente, de modo a que a indenização não seja irrisória a ponto 

de ser insensível a ele e, ainda, que não sirva de instrumento a 

desestimulá-lo da prática de novos atos similares, e nem excessiva a 

ponto de tornar impossível o cumprimento da obrigação. Levando em conta 

os quesitos acima, tenho por bem fixar a indenização pelos danos morais, 

obedecido o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor que considero adequado a reparar o dano 

moral. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por ALEX GARDES em desfavor 

de BANCO BMG S.A., para: (i) TORNAR definitiva a tutela provisória 

conceda nestes autos; e (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 15 ao mês, 

contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, julgo 

o mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 02 de abril de 2019. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-09.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO ZAUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000119-09.2020.8.11.0018. REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO ZAUZA, 

ABRIL COMUNICACOES S.A. REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE JUARA - MT Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre ADEMIR ANTONIO ZAUZA e ABRIL COMUNICAÇÕES 

S/A., nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos constante da minuta 

juntada aportada aos autos. Homologo também a renúncia ao prazo 

recursal. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 07 de abril de 2020. César Lima 

de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-16.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA PRISCILA DINIZ PIVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001634-16.2019.8.11.0018. REQUERENTE: EDUARDA PRISCILA DINIZ 
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PIVATO REQUERIDO: JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO Vistos. I. 

Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária produção de 

outras provas além das que já constam dos autos. A causa não se mostra 

complexa a justificar a declaração de incompetência deste Juízo mediante 

a realização de perícia nos autos, pois as provas juntadas aos autos são 

suficientes para elucidar a questão narrada nos autos. Incontroversa a 

colisão entre os veículos do requerido e da parte autora. De acordo com a 

dinâmica dos fatos, a reclamante conduzia seu veículo e trafegava na 

mesma pista de rolamento que o veículo do requerido, em que certo 

momento foi surpreendida com a conversão abrupta à esquerda feita pelo 

requerido que estava conduzindo o seu veículo e acarretou danos 

materiais no veículo da reclamante em razão da colisão. O vídeo juntado 

aos autos, demonstra que realmente o veículo do requerido interceptou a 

trajetória do veículo da autora, causando a colisão, sem, contudo, 

observar o dever de cuidado para fazer a conversão com segurança. 

Além disso, é possível aferir que o requerido não utilizou a seta de aviso 

antes de fazer a conversão, concluindo que o reclamado deixou de 

observar o dever de cuidado ao fazer a conversão que culminou na 

invasão da pista de rolamento que trafegava o veículo da autora. A prova 

trazida aos autos, em comparação com as alegações das partes, dá 

veracidade aos fatos alegados pela reclamante. O pedido, portanto, é 

procedente. As informações lançadas no Boletim de Ocorrência dão 

consistência a narrativa dos fatos que constam do pedido da autora. No 

mais, colhe-se do Código de Trânsito Brasileiro acerca da hipótese 

vertente: Art. 28 – O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 

veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança 

do trânsito. Art. 34 – O condutor que queira executar uma manobra, 

deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais 

usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, 

considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Art. 36 – O 

condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a 

essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela 

estejam transitando. Dessa forma, ao iniciar a manobra, era dever do 

requerido certificar-se de que não interceptaria a trajetória do automóvel 

da autora que trafegava na mesma pista e no mesmo sentido que o veículo 

do requerido. Além disso, nada indica que a veículo da autora era 

conduzido em alta velocidade, até porque, embora fosse realmente 

verídico tal informação, esse fato configura apenas e tão somente 

infração administrativa e, portanto, sem interferências no julgamento da 

lide. Da mesma forma, não há nenhum outro elemento probatório existente 

nos autos, não podendo, falar-se em suposta culpa concorrente. Ora, se 

havia a necessidade do veículo conduzida pela reclamante praticar 

manobra a fim de evitar o choque com o veículo do requerido, isso quer 

dizer que realmente o demandado praticou manobra sem certificar-se de 

que poderia executá-la sem expor em perigo os demais condutores da 

rua. Evidenciada, assim, a responsabilidade do requerido, cabe agora 

analisar o pedido de indenização pleiteado pela reclamante. Verifico no 

presente caso que a autora comprovou o dano material de forma 

satisfatória, juntando aos autos documentos (orçamentos) que 

comprovam o dano material cujas peças constantes da relação 

demonstram relação com a dinâmica do acidente em questão. Além disso, 

o requerido não juntou orçamento a fim de contrapor a relação dos itens 

necessários para o conserto do veículo da reclamante, tornando-se os 

valores incontroversos. Dessa maneira, o dano material ocasionado em 

decorrência do acidente narrado na petição inicial, deve ser ressarcido 

integralmente, sendo de rigor a condenação do requerido ao pagamento 

do valor de R$ 9.213,52 (nove mil, duzentos e treze reais e cinquenta e 

dois centavos), levando em consideração o orçamento de menor valor. 

Tendo em vista o resultado conferido à lide, a consequência é a 

improcedência do pedido contraposto, justamente porque a culpa pela 

colisão foi atribuída ao requerido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

EDUARDA PRISCILA DINIZ PIVATO em desfavor de JOSÉ FERNANDES DE 

SOUZA FILHO, e condeno o requerido ao pagamento de R$ 9.213,52 

(nove mil, duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso 

(ou da data do orçamento), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Julgo improcedente o pedido contraposto, e julgo o mérito 

do processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 

do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara - MT, 13 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-20.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE GOIÁS 

(REQUERIDO)

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (REQUERIDO)

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA VANESSA DE SOUZA ADORNI OAB - GO19425 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAIA GARROTE OAB - GO23532 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000515-20.2019.8.11.0018. REQUERENTE: RENATO RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE GOIAS, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO ESTADO DE GOIÁS, AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES E OBRAS Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II.Fundamentação. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, sobretudo, porque 

desnecessária a produção de outras provas para convencimento judicial 

sobre a questão (art. 355, inciso I, do CPC), já que as provas que constam 

dos autos são suficientes à formação do convencimento deste Juízo, 

sendo, portanto, impertinente e desnecessária a dilação probatória, 

inclusive a realização de prova oral. Com efeito, importante pontuar que, 

apesar de não ter sido apresentada contestação pelo requerido Estado de 

Goiás, de acordo com o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

revelia não produz efeitos na hipótese de o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis, que é o caso dos bens e direitos que dizem respeito à 

Fazenda Pública Estadual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO ESPECIAL. 

FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. 

CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o 

efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe 

dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados 

indisponíveis. 2. Agravo regimental a que se nega seguimento. (Superior 

Tribunal de Justiça. AgRg no REsp: 1170170/RJ, Rel. Ministro Og 

Fernandes. Data de Julgamento: 01/10/2013). Quanto à preliminar arguida 

pela requerida Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – 

GOINFRA (antiga AGETOP), em relação sua ilegitimidade para responder 

ao processo, não merece acolhimento. Pois, segundo a teoria da 

asserção, a legitimidade para a demanda é aferida a partir dos fatos 

delineados na petição inicial, haja vista que o conflito é submetido ao 

julgador a partir da perspectiva do demandante. Assim, se o contexto do 

litígio expõe, de um lado, o Autor na condição de titular da motocicleta 

objeto da multa de trânsito e, de outro, a requerida na posição de Agente 

Público atuante na execução da política de transportes e obras públicas, 

compreendendo a execução e fiscalização de trânsito, autuação e 

aplicação de penalidades e outras medias administrativas cabíveis, tendo 

autuado a motocicleta do reclamante, não há como deixar de reconhecer a 

legitimidade para responder pelo pedido inicial, sendo as demais questões 

afetas ao mérito da pretensão. Com efeito, em relação ao Órgão Estadual 

de Trânsito de Goiás – Detran/GO, é o caso de se reconhecer sua 

ilegitimidade de parte par figurar no polo passivo da ação. Isso porque, 

conforme prova constante dos autos, a placa da motocicleta objeto da 

multa está registrada no órgão de trânsito de Mato Grosso, 

especificamente com placa vinculada ao Município de Juara. Desse modo, 
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não sendo parte legítima para responder esta ação, acolho a preliminar 

aventada e determino a exclusão do polo passivo da lide Detran do Estado 

de Goiás/GO. Retifique-se na distribuição e autuação. Anote-se. No mérito, 

o autor alegou que era proprietário de uma motocicleta Yamaha YBR 125E, 

Placa JZY6661, Renavam 846514060, ano e modelo 2004/2005, porém, 

não o comprador não transferiu o veículo junto ao órgão de trânsito, razão 

pela qual o nome do autor ainda permanece no registro da motocicleta 

como se ele fosse ainda seu titular. Além disso, o veículo foi multado no 

Estado de Goiás e o autor foi notificado para pagamento da multa do 

veículo que ainda encontra-se em seu nome, embora o veículo esteja 

impossibilitado de circular porque não recebeu os cuidados de 

manutenção para ao seu uso. Com efeito, embora a propriedade da coisa 

móvel seja transferida pela tradição, o registro perante o órgão de trânsito 

é exigência legal, com reflexos jurídicos quanto à responsabilidade pelos 

débitos e tributos correspondentes. Quanto à responsabilização pelas 

multas e infrações, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro: Artigo 134 – No 

caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. Sem destaque no original. 

Ressalte-se que o dispositivo em tela não estende indistintamente a pena a 

terceiro, pois esta, a teor do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, 

recairá, a princípio, sobre o condutor do veículo. Nesse sentido, confira o 

trecho, abaixo transcrito, de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça a respeito do caso: “(...) A questão posta para análise diz respeito 

á possibilidade de imputar-se ao antigo proprietário de veículo automotor 

as infrações cometidas após ter sido feita a alienação do veículo, embora 

não oficializada a venda, por falta de registro perante o órgão competente 

ou, ao menos, a informação, ignorando o Detran, inteiramente, a mudança 

de propriedade”. Assim agindo, deixou o recorrido de atender ao disposto 

no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo demais 

transcrevê-lo: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, 

dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. O dispositivo transcrito tem 

ensejado interpretações as mais diversas, refletindo-se as discussões em 

indagações quanto à natureza jurídica da obrigação imputada. Há, 

inclusive, os mais extremados, para os quais é o artigo em análise 

inconstitucional, em razão de ofender o princípio da pessoalidade da pena. 

Afirmam, ainda, que o dispositivo também vulnera os princípios gerais que 

regem a responsabilidade civil, com a imputação da responsabilidade sem 

nexo de causalidade entre a conduta do antigo proprietário e a infração 

praticada pelo novo adquirente. Entretanto, a questão deve ser examinada 

em outra direção, porque pode a lei, e só ela, criar a responsabilidade 

solidária para alcançar pessoas que nada têm a ver, sob o prisma jurídico, 

com o causador do dano, como o fez em relação às infrações de trânsito, 

provendo o art. 257, caput, do CTB: Art. 257. As penalidades serão 

impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e 

deveres impostos a pessoas físicas e jurídicas expressamente 

mencionados neste Código. O proprietário somente é responsável pela 

infração cometida pelo condutor, embarcador e transportador, se o real 

infrator não for identificado. É que dispõe o § 7º: §7º Não sendo imediata a 

identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de 

prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em 

que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será 

considerado responsável pela infração. Verifica-se, pelo artigo transcrito 

que o proprietário não responde solidariamente, em caráter absoluto, pelas 

infrações praticadas pelo adquirente, tendo sido mitigada a 

responsabilidade solidária. Somente quando não for identificado o infrator, 

é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações após a alienação 

do veículo, mesmo sem a sua participação. O que se faz responsável é, 

em verdade, a não comunicação da transferência ao Detran, assumindo a 

culpa, pela desídia do seu proceder. Assim, o art. 134 do CTB deve ser 

interpretado como norma de imposição de solidariedade limitada, ou seja, 

só há responsabilidade do antigo proprietário, na hipótese de não ser 

identificado o novo adquirente, o real infrator. Essa interpretação vem em 

benefício do antigo proprietário, de tal forma que, uma vez comunicado o 

órgão de trânsito a transferência da propriedade, fica a Administração 

compelida a fazer as anotações nos registros do veículo, para efeito de 

intimar o novo proprietário, mesmo quando ele deixou de providenciar a 

transferência de registro, na forma do art. 123, § 1º, do mesmo Código. 

Sem essa regra, ou seja, sem que a Administração fosse obrigada a 

realizar a anotação, estaria o antigo proprietário sem mecanismo para se 

livrar da responsabilidade em relação ao bem que não mais lhe pertence. 

Para a Administração, enquanto não houver a comunicação prevista no 

art. 134 do CTB ou a expedição do novo certificado de registro, a 

titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo. Desse 

modo, qualquer infração deverá ser comunicada ao proprietário que 

consta na sua base de dados. Verifique-se, por tudo que foi dito, que a 

comunicação não é ato constitutivo da transferência da propriedade, 

serve apenas para declarar que houve alienação. Portanto, a expressão 

“sob pena de ter que se responsabilizar” (art. 134) só existe “até a data 

da comunicação” (REsp 656896/RS, rel. Min. ELIANA CALMON, dj. 

6.12.2005)”. No caso, pelo que se depreende da inicial, o autor alienou sua 

motocicleta a terceiro e não fez a devida comunicação ao órgão de 

trânsito no qual a motocicleta estava vinculada, assim como sequer sabe 

informar a qualificação/nome para quem vendeu. Assim, a consequência 

dessa omissão do autor em relação à comunicação ao órgão de trânsito, é 

a sua responsabilidade sobre os débitos vencidos incidentes sobre a 

motocicleta já que deixou de realizar a comunicação devida, devidos 

anteriores à citação. À falta dessa comunicação, configura-se a 

responsabilidade solidária do anterior proprietário do veículo, situação 

autorizada pelo Código Tributário Nacional, artigo 124, inciso II (“São 

solidariamente obrigados: II – as pessoas expressamente designadas por 

lei”). Nesse contexto, conclui-se que a Fazenda Pública agiu corretamente, 

pois nada poderia ser feito já que não foi comunicada a respeito da 

alienação da motocicleta e, portanto, para todos os efeitos ainda é seu 

proprietário o autor. Logo, não tendo havido prova nos autos em relação 

ao novo proprietário, bem como, inexistente prova quanto à alienação do 

bem ou a qualificação do adquirente, impõe-se a improcedência dos 

pedidos do reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na ação declaratória proposta por 

RENATO RIBEIRO DOS SANTOS em desfavor de GOINFRA – AGÊNCIA 

GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES e ESTADO DE GOIÁS, o 

que faço com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passivo, excluindo o Órgão 

de Trânsito de Goiás – DETRAN/GO. Anote-se. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 30 de 

março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-93.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001797-93.2019.8.11.0018. REQUERENTE: KARINE DE GOIS CONRADI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

processo comporta julgamento no estado em que se encontra, com base 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de 

mérito é unicamente de direito e as provas necessárias ao deslinde da 

causa já foram produzidas, mormente as alegações das partes e a prova 

documental, satisfazendo o julgador, a quem se dirigem, sendo 

desnecessárias outras provas, que ficam indeferidas. Os presentes autos 

versam sobre relação de consumo, uma vez que há vulnerabilidade da 

consumidora, sendo aplicáveis, no caso, os direitos básicos do 

consumidor dispostos na legislação consumerista. Caberia à requerida 

fazer prova dos fatos desconstitutivos do direito da reclamante, e não o 
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fez, razão pela qual não há de ser acolhida a sua alegação. Alegar e não 

provar corresponde a não alegar. De qualquer sorte, em que pese a 

tentativa de exclusão da responsabilidade, conforme afirmado na 

contestação, o que se verifica é que não é possível afastar a 

responsabilidade, tal como pretendido pela reclamada. É incontroverso que 

a requerida descumpriu o contrato e o artigo 737 do Código Civil, o qual 

estabelece: “o transportador está sujeito aos horários e itinerários 

previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de 

força maior”. A Portaria 676/CG, de 2000, do Departamento de Aviação 

Civil, também prevê, em seu artigo 22: “Quando o transportador cancelar o 

voo, ou este sofrer atraso, ou, ainda, houver preterição por excesso de 

passageiros, a empresa aérea deverá acomodar os passageiros com 

reserva confirmada em outro voo, próprio ou de congênere, no prazo 

máximo de 04 horas do horário estabelecido no bilhete de passagem. § 

1ºCaso este prazo não possa ser cumprido, o usuário poderá optar entre: 

viajar em outro voo, pelo endosso ou reembolso do bilhete de passagem”. 

Competia a requerida comprovar que não tinha o dever de acomodar a 

autora em outro voo mais próximo ou de que isso era impossível de 

cumprir à época por motivo de força maior, o que não o fez. Portanto, 

imperioso reconhecer que o serviço prestado pela requerida foi 

defeituoso, pois não realizou manutenção periódica em sua aeronave, 

deixando de realizar o voo com segurança esperada. Assim, a passageira 

teve de sair de Maringá ir até a cidade de Londrina para poder embarcar 

noutro voo no dia seguinte. Esse fato ocasionou perda de tempo e atraso 

mais do que tolerável, ou seja, superior a quatro horas, cujo contratempo 

ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. O artigo 734 do Código Civil 

dispõe que: “o transportador responde pelos danos causados às pessoas 

transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior sendo nula 

qualquer cláusula excludente de responsabilidade”. Em razão da falha na 

prestação do serviço da reclamada, trouxe aflição e sofrimento psíquico à 

reclamante, tudo causado por culpa exclusiva da requerida em razão de 

sua omissão pela ausência de manutenção preventiva na aeronave, que 

não exclui sua responsabilidade pelo serviço defeituoso. Muitas vezes as 

empresas aéreas apresentam contestação sempre com a mesma 

alegação de que o voo foi cancelado em razão da necessidade de realizar 

manutenção de última hora, mas também muitas vezes as companhias 

aéreas comercializam passagem que não são suficientes para preencher 

todos os assentos e optam por cancelar os voos anteriormente 

agendados. Assim, havendo falha do serviço a requerida tem obrigação 

de indenizar os danos morais experimentados pela consumidora. A 

jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa porquanto a 

responsabilidade da companhia aérea é objetiva e, portanto, “O dano moral 

decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição 

e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, 

na medida em que derivam do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Assim, 

demonstrada a presença dos elementos da responsabilidade civil, 

notadamente a conduta ilegal da reclamada e de seus prepostos, os 

danos suportados pela autora; bem como o nexo causal, a procedência do 

pedido é medida de rigor. No tocante ao dano moral, entendo que esta 

deve ser fixada em montante suficiente para compensar o autor, punir o 

agente e persuadir a reclamada a adotar providências para que situações 

semelhantes não se repitam, sem, contudo, acarretar o enriquecimento do 

lesado, deve, ainda, levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta, 

a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Além disso, 

relativamente ao quantum, em se tratando de danos morais, inexiste 

critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – 

“A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei 

de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com as 

peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil/2002) e, de 

outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter 

punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o qual incide correção 

monetária e juros de mora, ressaltando, por outro lado, que a fixação da 

indenização em patamar inferior ao pretendido pela parte não importa em 

sucumbência recíproca. A indenização fixada neste patamar revela-se 

adequada, não só para mitigar a expectativa frustrada da autora, como 

para servir de desestímulo para que nova conduta não se repita. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por KARINE DE GOIS CONRADI em desfavor de 

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A., e condeno a requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por 

danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Consequentemente, resolvo o mérito na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado 

e não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 

do CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado 

até o efetivo pagamento. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juiz Togado. Publicação no PJE. Juara - MT, 03 de 

abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-78.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AURO RENAN DE ASSIS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001798-78.2019.8.11.0018. REQUERENTE: AURO RENAN DE ASSIS 

BRITO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O 

processo comporta julgamento no estado em que se encontra, com base 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de 

mérito é unicamente de direito e as provas necessárias ao deslinde da 

causa já foram produzidas, mormente as alegações das partes e a prova 

documental, satisfazendo o julgador, a quem se dirigem, sendo 

desnecessárias outras provas, que ficam indeferidas. Os presentes autos 

versam sobre relação de consumo, uma vez que há vulnerabilidade do 

consumidor, sendo aplicáveis, no caso, os direitos básicos do consumidor 

dispostos na legislação consumerista. Caberia à requerida fazer prova 

dos fatos desconstitutivos do direito da reclamante, e não o fez, razão 

pela qual não há de ser acolhida a sua alegação. Alegar e não provar 

corresponde a não alegar. De qualquer sorte, em que pese a tentativa de 

exclusão da responsabilidade, conforme afirmado na contestação, o que 

se verifica é que não é possível afastar a responsabilidade, tal como 

pretendido pela reclamada. É incontroverso que a requerida descumpriu o 

contrato e o artigo 737 do Código Civil, o qual estabelece: “o transportador 

está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder 

por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. A Portaria 676/CG, de 

2000, do Departamento de Aviação Civil, também prevê, em seu artigo 22: 

“Quando o transportador cancelar o voo, ou este sofrer atraso, ou, ainda, 

houver preterição por excesso de passageiros, a empresa aérea deverá 

acomodar os passageiros com reserva confirmada em outro voo, próprio 

ou de congênere, no prazo máximo de 04 horas do horário estabelecido 

no bilhete de passagem. § 1ºCaso este prazo não possa ser cumprido, o 

usuário poderá optar entre: viajar em outro voo, pelo endosso ou 

reembolso do bilhete de passagem”. Competia a requerida comprovar que 

não tinha o dever de acomodar o reclamante/passageiro noutro voo mais 

próximo ou de que isso era impossível de cumprir à época por motivo de 

força maior, o que não o fez. Portanto, imperioso reconhecer que o 

serviço prestado pela requerida foi defeituoso, pois não realizou 

manutenção periódica em sua aeronave, deixando de realizar o voo com 

segurança esperada. A manutenção extemporânea na aeronave não 

exclui a responsabilidade do transportador. Assim, o passageiro teve de 

se deslocar de Maringá à cidade de Londrina para então embarcar noutro 

voo no dia seguinte. Esse fato ocasionou perda de tempo e atraso mais do 

que tolerável, ou seja, superior a quatro horas, cujo contratempo 

ultrapassam o mero dissabor do cotidiano. O artigo 734 do Código Civil 

dispõe que: “o transportador responde pelos danos causados às pessoas 

transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior sendo nula 
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qualquer cláusula excludente de responsabilidade”. Em razão da falha na 

prestação do serviço da reclamada, trouxe aflição e sofrimento psíquico 

ao reclamante, que deixou de cumprir com sua agenda de trabalho, tudo 

causado por culpa exclusiva da requerida em razão de sua omissão pela 

ausência de manutenção preventiva na aeronave, que não exclui sua 

responsabilidade pelo serviço defeituoso. Muitas vezes as empresas 

aéreas apresentam contestação sempre com a mesma alegação de que o 

voo foi cancelado em razão da necessidade de realizar manutenção de 

última hora, mas também muitas vezes as companhias aéreas 

comercializam passagem que não são suficientes para preencher todos 

os assentos e optam por cancelar os voos anteriormente agendados. 

Assim, havendo falha do serviço a requerida tem obrigação de indenizar 

os danos morais experimentados pelo consumidor. A jurisprudência vem 

se posicionando no sentido de que o dano moral decorrente de atraso de 

voo opera-se in re ipsa porquanto a responsabilidade da companhia aérea 

é objetiva e, portanto, “O dano moral decorrente de atraso de voo 

opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados 

pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam 

do próprio fato” (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, DJe 6.09.2011). Assim, demonstrada a presença dos 

elementos da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilegal da 

reclamada e de seus prepostos, os danos suportados pelo autor; bem 

como o nexo causal, a procedência do pedido é medida de rigor. No 

tocante ao dano moral, entendo que esta deve ser fixada em montante 

suficiente para compensar o autor, punir o agente e persuadir a reclamada 

a adotar providências para que situações semelhantes não se repitam, 

sem, contudo, acarretar o enriquecimento do lesado, deve, ainda, levar em 

conta o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão dos danos e a 

capacidade econômica das partes. Além disso, relativamente ao quantum, 

em se tratando de danos morais, inexiste critério objetivo para sua 

valoração (inteligência da Súmula 281 do STJ – “A indenização por dano 

moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”), até 

porque deve ser fixado de acordo com as peculiaridades da hipótese 

concreta, levando em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 

e tomando por base critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para 

que o valor não seja fonte de enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 

do Código Civil/2002) e, de outro lado, para que não seja ínfimo ao ponto 

de não imprimir caráter punitivo ao ofensor. Assim, entendo que o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) atende bem aos parâmetros acima, sobre o 

qual incide correção monetária e juros de mora, ressaltando, por outro 

lado, que a fixação da indenização em patamar inferior ao pretendido pela 

parte não importa em sucumbência recíproca. A indenização fixada neste 

patamar revela-se adequada, não só para mitigar a expectativa frustrada 

da autora, como para servir de desestímulo para que nova conduta não se 

repita. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por AURO RENAN DE ASSIS 

BRITO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A., e 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Consequentemente, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do CPC), incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo 

pagamento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente decisão à apreciação para posterior homologação da 

M.M. Juiz Togado. Publicação no PJE. Juara - MT, 03 de abril de 2020. 

César Lima de Paula Juiz leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON BARGIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000614-24.2018.8.11.0018. REQUERENTE: ANISIO MACEDO REQUERIDO: 

CELSON BARGIO Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. Inicialmente, verifico que o feito comporta 

julgamento antecipado na forma do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas, 

estando o conjunto probatório suficientemente delineado à luz das 

alegações das partes, sendo desnecessária a produção de outras provas 

em audiência de instrução. Questão é eminentemente de direito, posto que 

as de fato já se mostram suficientes. Preconiza o artigo 206, § 5º, do 

Código Civil, que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança 

de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular. Na 

espécie, a ação foi distribuída em 10.07.2018. De acordo com os 

documentos juntados aos autos, as notas promissórias tinham vencimento 

em 05.07.2011 e 05.08.2011, respectivamente, ou seja, há mais de cinco 

anos e, portanto, fora do quinquênio legal para a ação de conhecimento. 

Logo, a propositura da ação ocorreu após o decurso prescricional, não 

havendo, por outro lado, nestes autos, a possibilidade de ocorrer 

nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Na dicção do 

artigo 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição somente ocorrerá 

uma vez e dar-se-á, dentre as coisas, por despacho do juiz, mesmo 

incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no 

prazo e na forma da lei processual, o que não foi possível nestes autos, 

como aduzido alhures. Ante o exposto, DECLARO a prescrição da 

pretensão da cobrança dos valores consubstanciados nas notas 

promissórias juntadas aos autos e, consequentemente, extinta a 

pretensão de ANISIO MACEDO na ação de cobrança proposta em 

desfavor de CELSON BARGIO e, assim, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 09 de abril de 2020. César Lima 

de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-19.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

WESLEY HENRIQUE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TSUJI ISHIKI OAB - MT0013218A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001789-19.2019.8.11.0018. REQUERENTE: JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA, 

WESLEY HENRIQUE FERREIRA ROCHA REQUERIDO: CONCESSIONARIA 

AGUAS DE JUARA LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Os reclamantes manifestaram-se informando a 

desistência da ação, e apresentaram justificativa. Com efeito, embora a 

parte requerida não tenha manifestado a respeito do pedido formulado 

pelos Autores, o Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, 

mesmo sem a anuência da parte contrária. Dessa forma, em não havendo 

óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação pela 

desistência. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado por JOSÉ MARIA RIBEIRO DE SOUZA e WESLEY HENRIQUE 

FERREIRA ROCHA na reclamação cível proposta em desfavor de 

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA. com fundamento no artigo 
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485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto a 

análise e posterior homologação do M.M. Juiz Togado, nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Após, arquive-se mediante baixa e cautelas 

de praxe. Publicação no PJE. Juara – MT, 07 de abril de 2020. César Lima 

de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-64.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMARA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001646-64.2018.8.11.0018. INTERESSADO: JOCEMARA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUARA Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. A lide 

comporta julgamento na fase na qual se encontra, uma vez que a matéria 

tratada nos autos é de direito e de fato, prescindindo, pois, da produção 

de prova em audiência (art. 355, I, do CPC). Primeiramente, consigna que 

apesar de o requerido ter apresentado contestação fora do prazo não 

maior relevância processual, em especial porque os efeitos materiais da 

revelia, dentre eles a presunção de veracidade do veiculado na petição 

inicial, não incidem em desfavor da fazenda pública, por força do que 

disciplina o artigo 345, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não 

se aplicam ao caso os artigos 344 e 355, II, do CPC. E, por fim, não se 

pode deixar de registrar que a revelia não é fato processual que, por si 

só, enseja a imediata ou automática procedência da ação. O E. Tribunal de 

Mato Grosso já pacificou o entendimento de que as causas versando 

sobre o tema dos autos e sendo de até 60 salários mínimos, é competente 

o Juizado da Fazenda Pública Estadual. Nesse sentido: REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – 

VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – 

COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA . É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, conforme disposto no artigo 2º da Lei 12.153/2009. (N.U 

0053381-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Por outro 

lado, não se verifica prejudicial de prescrição nos termos da Súmula 85 do 

Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de relação de trato 

sucessivo. Assim vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. OBSERVÂNCIA DA 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. (...) IV – Outrossim, quanto à alegada 

ofensa em sintonia com o entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que, em pleitos de diferenças salariais 

originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a 

prescrição do fundo de direito, mas apenas da parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por configurar-se relação de 

trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 85/STJ. Nesse sentido: 

AgRg nos EDcl no REsp 755.672/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE 

OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, 

julgado em 6/8/2013, DJe19/8/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1229326/SP, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

20/11/2012, DJe 26/11/012). Com efeito, aplicando-se o entendimento e os 

parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte, a pretensão é 

improcedente. Embora a autora não tenha informado a data de seu 

ingresso no serviço público, é possível aferir que o Município de Juara 

promulgou a Lei Complementar Municipal n. 630/1994, alterando o Plano de 

Cargo, Carreira e Salários dos servidores municipais. Portanto, 

considerando o que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 561.836, 

com repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 5 do STF), o 

percentual de correção apurado por erro de conversão deixa de ser 

aplicado a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira 

do servidor público. Além disso, é possível aferir pelas provas materiais 

aportadas aos autos que o Município de Juara aplicou índices de correção 

dos vencimentos dos servidores em períodos distintos como reajustes, 

inclusive utilizando a lei que determinou o reajuste quando ocorreu a 

reestruturação da carreira dos servidores. Aliás, é o entendimento 

adotado pela Turma Recursal de Mato Grosso. Vejamos: EMENTA: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO 

SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE 

FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO 

TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO 

LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.6. 

Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na 

liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. (N.U 

0055737-91.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019) 

Logo, não há outra solução que não a improcedência da pretensão já que 

a diferença da conversão equívoca de seus vencimentos foi devidamente 

absorvida pela instituição de um novo padrão remuneratório. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na ação 

de cobrança proposta por JOCEMARA DOS SANTOS em desfavor de 

MUNICÍPIO DE JUARA, e julgo extinto o processo com análise do mérito na 

forma artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 13 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000227-72.2019.8.11.0018. REQUERENTE: IZAEL COSTA REQUERIDO: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos. I. 

Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. II. 

Fundamentação. O processo comporta o julgamento antecipado do mérito 

nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, eis que, diante 

da documentação juntada aos autos, é possível a solução das 

controvérsias mediante simples aplicação do direito. Anoto que a relação 

jurídica em análise é nitidamente de consumo e, por isso, a controvérsia 

reclama solução dentro o microssistema protetivo instituído pela Lei n. 

8.078/90. Entretanto, a aplicação da legislação consumerista não torna 

automática a inversão do ônus da prova, que, na espécie, deve ser 

afastada, pois o reclamante não cumpriu o requisito da verossimilhança. É 

certo que o consumidor, como autor da ação, mantém sob sua 

responsabilidade a prova dos fatos essenciais a seu pedido e causa de 

pedir, no que não for verossímil nas suas alegações devido à não 

apresentação de documentos aptos a provar sua pretensão (artigo 320 do 

CPC). Com efeito, embora o reclamante alegue que os descontos dos 

valores cobrados para pagamento das parcelas do consórcio não foram 

debitados em sua conta bancária por culpa do requerido, não há prova 

nos autos de que o reclamante possuía saldo em sua conta nas 

respectivas datas agendadas para os débitos, fato relevante para o 

desfecho da controvérsia, tendo em vista a alegação da instituição 

bancária de que o autor estava inadimplente havia sete meses, o que 

motivou o requerido mover ação de busca e apreensão de veículo nesta 

Comarca justamente em razão da inadimplência do reclamante. 

Ressalte-se, ainda, que simples trocas de mensagens entre o autor e 

prepostos da instituição bancária credora não tem o condão de eximir do 

autor do ônus de comprovar suas alegações. E mais, o autor tinha ao seu 

alcance outros meios de pagamentos antes da propositura da ação como, 

por exemplo, a emissão de boletos no site do banco e, também, poderia ter 

solicitado via call center os boletos para pagamento. Porém não acessou 

nenhuma das alternativas que estavam ao seu alcance. Aliás, se o autor 

tivesse interesse na quitação do contrato poderia ter feito na ação de 

busca e apreensão movida pela instituição bancária - mediante purgação 

da mora - ou até mesmo apresentado algumas das garantias ao seu 

alcance nesta ação, a exemplo da caução ou a consignação. Portanto, as 

alegações do autor são frágeis e desprovidas de verossimilhança, 

levando à conclusão de que a inadimplência se deu única e 

exclusivamente por sua culpa. No caso em análise, o autor não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inc. I, do Código de Processo Civil), qual seja, falha na prestação dos 

serviços da requerida, a acarretar o inadimplemento do autor em relação 

ao contrato de consórcio. Por fim, se o inadimplemento ocorreu por culpa 

exclusiva do autor não há falar em indenização por danos morais, cuja 

alegação genérica, desacompanhada de qualquer documento ou ao 

menos alegação sobre de qual forma isso teria atingido a personalidade do 

Autor, não dá direito à indenização a título de compensação por danos 

morais. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por IZAEL COSTA em desfavor 

do BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., e julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 28 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-18.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE NUNES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000056-18.2019.8.11.0018. REQUERENTE: NICOLE NUNES CHAVES 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na 

homologação do acordo, reside na formação de título executivo judicial, 

nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de 

descumprimento da avença, a imediata execução judicial do instrumento, 

nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, 

dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao requerer a 

homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título executivo 

judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de transigir de 

modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por 

se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a 

intervenção estatal, atendendo, também aos princípios da celeridade, 

efetividade e economia processual. De outro lado, tratando-se de direitos 

disponíveis, partes capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da 

transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

formalizado entre BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO e NICOLE NUNES CHAVES, nos termos do artigo 487, inc. 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do 

acordo os termos redigidos na minuta apostada aos autos (Id. 26400162). 

Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Com efeito, tendo em 

vista a informação nos autos (Id. 2996355 e 27211507) de que a parte 

reclamada cumpriu integralmente o acordo, JULGO EXTINTO o processo 

na forma dos artigos 924, inc. II, e 925 do Código de Processo Civil, pelo 

cumprimento da obrigação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 1° de abril de 2020. 

César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-33.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE SOUZA BANOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA PACIELLO GONCALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001122-33.2019.8.11.0018. REQUERENTE: ALINE DE SOUZA BANOWSKI 

REQUERIDO: RAFAELA PACIELLO GONCALVES - ME Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. É o caso de 

acolhimento da preliminar arguida em sede de contestação. Isso porque a 

reclamante pretende indenização a título de compensação por danos 

materiais e morais por danos estéticos decorrentes de suposta falha na 

prestação de serviços odontológicos. Os laudos elaborados pelos 

profissionais de odontologia aportados aos autos não suprem a prova 

judicial pericial, a fim de aferir a existência falha no serviço prestado pela 

requerida que deu origem ao sofrimento causado à reclamante. Assim, a 

alegação da reclamante demanda perícia com profissional habilitado a fim 

de aferir se o serviço prestado pela requerida foi o causador dos danos 

estéticos relatados na petição inicial, sem a qual não há como aferir a 

dinâmica da causa, assim como o nexo e o dano. Entretanto, a prova 

pericial não pode ser produzida neste Juizado Especial, por se tratar de 

prova complexa, não admitida no sistema da Lei n. 9.099/95, tanto que o 

artigo 33 da referida lei determina que todas as provas devem ser 
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produzidas em audiência. Por tudo isso, embora não se verifique expressa 

exclusão de competência por meio do artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, o 

processamento da demanda em questão, no Juizado Especial Cível, por 

requerer colheita de prova técnica de considerável complexidade, viola os 

princípios informadores do Sistema criado pelo referido Diploma 

(celeridade, informalidade e simplicidade), e também norma constitucional 

de competência, qual seja, a do artigo 98, inc. I, da Constituição Federal, 

que destina aos Juizados Especiais o julgamento de causas de menor 

complexidade. Em suma, verifico que o esclarecimento de tal questão é 

crucial para o deslinde do feito, posto que, se comprovada eventual falha 

do serviço prestado pela requerida à autora, certamente terá reflexos 

diretamente no campo da responsabilidade civil. Vê-se, portanto, que a 

questão não pode ser resolvida neste Juizado, que não comporta tal tipo 

de prova. Note-se que, na hipótese, não se cuida de problema que pode 

ser solucionado com a aplicação do artigo 35, da Lei n. 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente reclamação cível proposta por ALINE 

DE SOUZA BANOWSKI em desfavor de RAFAELA PACIELLO 

GONÇALVES – ME (CLÍNICA DO DENTE), sem resolução do mérito na 

forma do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, inc. II, 

da Lei n. 9.099/95, devendo a autora, se assim o desejar, propor ação 

própria no Juízo comum, onde possa produzir esse tipo de prova. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Juara – MT, 02 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-91.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANTONIO PIVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA OAB - SP130609 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000853-91.2019.8.11.0018. INTERESSADO: OSVALDO ANTONIO PIVA 

REQUERIDO: CONNAN COMERCIO NACIONAL DE NUTRICAO ANIMAL 

LTDA., BANCO BRADESCO, BANCO DO BRASIL SA Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, despicienda a produção de provas testemunhais, a teor do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se 

vislumbra a legitimidade de parte dos bancos requeridos. Isso porque o 

boleto não foi emitido dentro do ambiente bancário do Banco do Brasil e do 

Banco Bradesco, o que afasta a responsabilidade dessas instituições 

bancárias. O Banco do Brasil apenas recebeu o pagamento do boleto, o 

fraudador não é ele, e sim uma pessoa alheia à questão aqui exposta, não 

sendo conhecida das partes. Em relação a primeira requerida, também não 

se vislumbra sua responsabilidade. Conforme consta no texto de 

mensagem enviada para o e-mail do autor, há nítida divergência nas 

informações repassadas pelo credor em relação as mensagens enviadas 

pelo estelionatário. Observa-se ainda que trata-se de e-mail diverso 

daquele da empresa credora e, portanto, competia ao autor averiguar e 

certificar-se a respeito das informações recebidas antes de efetuar o 

pagamento, até porque a empresa já expedido a cobrança por meio dos 

boletos, razão pela qual não tinha motivo para fazer nova emissão de 

apenas um boleto se outros havia sido emitidos para o pagamento 

parcelado da compra. Aliás, os boletos que foram quitados após o 

pagamento do boleto fraudado deram certo justamente porque foram 

emitidos pelo credor. Se fosse erro da credora na emissão do boleto, 

todos os demais boletos teriam sido atingidos e, consequentemente, a 

responsabilidade seria da empresa que os emitiu. Porém, não há prova 

nos autos de que o erro tenha sido causado pela empresa que fez a 

venda dos insumos ao autor. O que se observa é que o fraudador se 

apoderou de informações da parte autora, entrou em contato com o 

reclamante e emitiu nova cobrança com dados diversos do boleto enviado 

pelo primeiro requerido, credor da dívida. Assim, o estelionatário/fraudador 

copiou a linha digitável de boleto legítimo em outro documento, conferindo 

credibilidade ao documento. Ou seja, o boleto não foi emitido dentro do 

ambiente das respectivas instituições financeiras requeridas. A Lei n. 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), prevê no artigo 3° que: ‘O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Sem destaque no original. Desta forma, não há 

qualquer liame que revele conduta omissiva ou comissiva dos requeridos 

que tenha contribuído para os danos narrados na inicial. Não há sequer 

como sustentar a existência de vício na prestação do serviço. Assim, 

ficou configurada a hipótese de fortuito externo, o que rompe o nexo de 

causalidade, ficando, portanto, afastada a responsabilidade dos 

requeridos. Por fim, em relação a requerida CONANN, o autor não 

comprovou que o boleto objeto de fraude tenha sido enviado ou emitido 

pela requerida, ônus do qual o reclamante não se desincumbiu (art. 373, I, 

do CPC). Por fim, tendo em vista que o autor foi vítima de golpe e não 

sendo atribuído as atividades dos requeridos, impõe-se a improcedência 

dos pedidos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por OSVALDO 

ANTONIO PIVA em desfavor de CONANN – COMÉRCIO NACIONAL DE 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, e JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Retifique-se na autuação e na distribuição acerca da exclusão do polo 

passivo dos requeridos BANCO BRADESCO S/A. e BANCO DO BRASIL 

S/A. Anote-se. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 14 de abril de 2020. César Lima 

de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-95.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001577-95.2019.8.11.0018. REQUERENTE: PAULO CESAR ROCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta o julgamento nesta fase, 

independentemente da produção de prova em audiência, pois a questão, a 

esta altura é exclusivamente, de direito, nos termos do art. 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. A preliminar de incompetência deste Juízo não 

merece acolhimento, porquanto desnecessária a realização de perícia 

para a prova dos fatos narrados na inicial, já que o objeto da prova não é 

complexo. Em inspeção realizada por preposto da requerida no medidor de 

consumo de energia elétrica na residência da reclamante, restou 

constatado que esse equipamento apresentava violação, cujo defeito 

acarretava registro menor no consumo de energia no imóvel da 

reclamante. A Lei n. 9.427/96 criou a Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL – atribuindo-lhe poder regulamentador, exercido, para o que 

interessa ao caso, através da Resolução n. 456/00, a qual estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica a serem observadas 

pelas concessionárias. Referida norma estabelece o procedimento a ser 

adotado em caso de constatação de irregularidade na unidade 

consumidora. Porém, no caso dos autos a requerida elaborou termo de 
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irregularidade, responsabilizando o autor por suposta irregularidade 

encontrada no relógio medidor e coagindo o reclamante ao pagamento – 

apurado unilateralmente -, sob pena de suspensão no fornecimento e até 

mesmo inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes. 

Entretanto, tenho por evidente a violação aos constitucionais princípios do 

contraditório e da ampla defesa, dispostos no artigo 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal. Isso porque, para a admissão de cobrança de 

valores advindos de constatação de fraude no consumo de energia 

elétrica, faz-se necessária, primeiramente, a instauração do devido 

procedimento, possibilitando ao consumidor exercer seu direito de defesa, 

não bastando, para tanto, que tenha acompanhado a inspeção e assinado 

o TOI. Ademais, é de se pontuar o dever da concessionária de preservar 

o medidor de energia e o cenário fraudulento a fim de se possibilitar a 

realização de perícia no momento da instrução probatória. Ora, é certo que 

compete à concessionária investigar a prática de irregularidades e tomar 

as medidas cabíveis para evitar seu prejuízo que, afinal, atinge toda a 

coletividade. Porém, não lhe é dado atuar fora dos limites legais, coagindo 

o consumidor a cumprir suas decisões sem a plena certeza da autoria e 

da irregularidade. E, afirmando o reclamante na petição inicial a 

inexistência de irregularidade praticada por ele no relógio medidor, 

torna-se ínsita sua manifestação pela realização de tal perícia – ainda que 

em fase judicial. Em razão da notória impossibilidade da realização da 

sobredita perícia no local e momento em que efetuada a inspeção, cumpria 

a requerida acautelar sua conduta, mediante a adoção da providência 

alvitrada no § 4º do artigo 72 da citada resolução, ou seja, acondicionar o 

medidor em invólucro específico, lacrando-o no ato da retirada e 

encaminhando-o ao órgão responsável pela perícia. A inobservância de tal 

procedimento acarreta a inviabilidade da realização da perícia, eis que, no 

próprio ato da inspeção, os prepostos da requerida procederam à violação 

dos lacres a fim de constatarem unilateralmente a alegada irregularidade. 

Se tal procedimento dinâmico, por um lado, possibilita à requerida a 

verificação imediata de eventual irregularidade, por outro, em caso de 

impugnação judicial – ou mesmo administrativa – acarreta-lhe o ônus de 

arcar com a inviabilização da referida perícia. O laudo fotográfico por si só 

não supre o procedimento necessário para aferir a irregularidade do 

medidor. Ora, o procedimento estatuído pelo § 4º, do artigo 72, da 

Resolução n. 456/00 da ANATEL, é o único que preserva o aspecto do 

medidor quando da inspeção, a fim de que seja aferido o estado quando 

da perícia realizada por terceiro imparcial. O cerne da questão sub judice 

está na forma como a requerida, por meio do seu preposto, procedeu, e 

quanto a tal procedimento administrativo, indubitavelmente, é de se 

concluir que foi ilegal, porquanto, não se pode olvidar que o consumidor 

está atualmente protegido por garantia constitucional que a empresa 

requerida, como concessionária de um serviço público, não pode ignorar 

e, por isso, sua atuação, ainda que privilegiada no posicionamento com o 

consumidor, não pode ocorrer como se bastasse sua palavra ou sua 

determinação, como um Fato do Príncipe, de que não coubesse recurso. 

Pela forma como procedeu administrativamente, a requerida, sem qualquer 

dúvida, violou garantia constitucional dos autores prevista no art. 5º, LV, 

da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e os acusados em geral são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ele 

inerentes. Portanto, tendo a requerida concluído pelas irregularidades 

calculou unilateralmente a energia que havia sido supostamente não 

registrada em determinado período e emitiu a conta de fornecimento sem 

sequer dar a autora a oportunidade de defender-se de forma ampla e 

observando o princípio do contraditório, é de concluir-se que realmente 

houve violação ao preceito constitucional da ampla defesa, pois o ato 

seguinte seria pagar ou ter a energia cortada, como de fato aconteceu. E, 

por cediço, a perícia no medidor é irrelevante para o deslinde da matéria 

versada nos autos – consoante rotineiramente verifica-se nos feitos em 

que tal prova foi produzida. Assim, seria inadmissível condenar o 

reclamante sumariamente, com violação dos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, a partir de documentos unilateralmente produzidos, no 

pagamento de valor também apurado de modo unilateral, sob pena de 

violação à garantia constitucional do devido processo legal. Como se vê, 

pois, o proceder da requerida implica em inviabilização prática de direito 

assegurado ao consumidor pelo inciso II do artigo 72 da citada resolução, 

com a redação que lhe foi dada pela Resolução n. 90/01 da ANEEL. 

Frise-se, ademais, que não há que se exigir do consumidor prova de fato 

negativo, a saber, que não adulterou o medidor. Aplicável, ainda, o artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, eis que se trata de hipótese típica de 

hipossuficiência técnica. Vale ressaltar, neste momento, que a requerida 

não juntou nos autos nenhum documento que pudesse comprovar a 

legalidade da cobrança realizada. Ademais, a mera juntada de telas 

informatizadas de seu sistema no corpo da petição não é suficiente para a 

comprovação da legalidade das cobranças em questão. E ainda, a 

requerida não juntou nos autos nenhum documento que pudesse 

comprovar a suposta irregularidade no relógio medidor e não preservou 

este, inviabilizando a perícia direta. Isso já seria suficiente para a 

conclusão da veracidade das alegações do consumidor e reconhecimento 

do defeito na prestação do serviço. Nesse sentido, já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, assentando que “caberia à concessionária dos 

serviços fornecer os elementos de prova das alegações feitas, já que o 

ônus da prova cabe a quem alega o fato. Não o fazendo, impossível a 

caracterização de fraude”. Precedentes: REsp 62.097/SP. Sem destaque 

no original. Portanto, não tendo comprovação de irregularidades 

praticadas pelo autor no relógio medidor e não tendo sido observado o 

procedimento adequado a fim de averiguar a irregularidade, deve ser 

declarado a inexigibilidade do débito R$ 12.459,54 (doze mil, quatrocentos 

e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Pro outro lado, 

tendo havido o pagamento do débito a restituição deverá ocorrer na forma 

simples, por não ter havido prova de má-fé na cobrança pela 

concessionária. Por conseguinte, em relação ao pedido de danos morais, 

não merece acolhimento porque não há prova de que o autor tenha tido o 

nome incluído no cadastro de inadimplentes decorrente da referida 

cobrança ou que o fornecimento do serviço de energia tenha sido cortado 

ou suspenso/cortado em razão da cobrança indevida. Logo, impõe-se o 

acolhimento parcial do pedido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação 

cível proposta por PAULO CESAR ROCHA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., e declaro a 

inexigibilidade do débito de R$ 12.459,54 (doze mil, quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos, e condeno a 

requerida promover a restituição dos valores pagos pelo autor, na forma 

simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC contados do 

efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito da lide 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do 

CPC, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o 

efetivo pagamento. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação do M.M. Juiz Supervisor (art. 40 

da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Juara - MT, 14 de abril, de 2020. 

César Lima de Paula Juiz leigo

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001676-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Z. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, QUERENDO E NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000070-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001176-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE, 

NO PRAZO LEGAL, O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS PARA 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-19.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, ESPECIFICAR 

UMA PESSOA PARA O CARGO DE DEPOSITÁRIO FIEL, A FIM DE 

POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO, UMA VEZ 

QUE NÃO CABE A ESTA SECRETARIA OU AO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ESCOLHER O FIEL DEPOSITÁRIO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000662-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN MARINELLO (EXECUTADO)

RAIMUNDO AYGA RIKBAKTA (EXECUTADO)

FELIPPE BENDER TAQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000662-93.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: RAIMUNDO AYGA RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. RECEBO a inicial posto que 

atendidos os requisitos do artigo 319 do NCPC e, nos termos do artigo 334, 

caput, do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 04 de setembro de 2017, às 14h40min, 

devendo as partes comparecerem acompanhadas de advogados. CITE-SE 

a parte requerida e INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

constando que, nos termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providencias. Juína/MT, 26 de junho de 2017. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000662-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN MARINELLO (EXECUTADO)

RAIMUNDO AYGA RIKBAKTA (EXECUTADO)

FELIPPE BENDER TAQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL , ESCLARECER ACERCA DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO 

DOS VALORES, UMA VEZ QUE, CONFORME SE VERIFICA EM ID 

29016796, CONSTA APENAS UM DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 1.411,54 

(MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 

CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000509-26.2018.8.11.0025 Embargante: VS Comércio de 

Materiais de Construções Ltda. - ME Embargado: Material Forte 

Incorporadora Ltda. VISTOS, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

manejado em face da decisão que determinou a adequação do pedido de 

reconhecimento de sucessão empresarial para substituição do polo 

passivo da execução em curso, porque, segundo o embargante, teria o 

juízo deixado de analisar o argumento central do pedido de 

redirecionamento da execução, qual seja, o de que houve a dissolução e 

extinção oficial da pessoa jurídica (conforme demonstra o documento de 

id. nº 25754825), e que, em sua “cláusula terceira”, estabeleceu que a 

responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes ficariam 

a cargo de um dos ex-sócios, Jonas Ferreira, que teria recebido a 

importância de R$ 12.000.000,00 (doze milhoes de reais), no ato 

dissolutório ocorrido em 15 de fevereiro de 2019. É o resumo necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO Os aclaratórios não comportam acolhimento, pelo 

simples fato de que inexiste a omissão ventilada no recurso, porque muito 

ao reverso do que quer fazer crer, o pedido aviado pelo embargante e 

decidido no id. 27305997, era de redirecionamento da execução, com a 

desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir o 

patrimônio dos sócios “Jonas Ferreira com a participação de 20% sobre a 

empresa e Edenilson Biava com participação de 80% da empresa”, como 

rezaria a 10º alteração do contrato social da demandada, e mesmo após 

reconhecer que quem recebeu o valor (declarado) das cotas sociais foi o 

sócio Jonas, pediu que a ação fosse redirecionada em face de “JONAS 

FERREIRA, CPF nº 616.519.231-91 e EDENILSON BIAVA, CPF nº 

643.467.309-49, em razão da sucessão do passivo da pessoa jurídica 

extinta”. Defronte a esse pedido, que não é de habilitação dos sucessores 
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por ato inter-vivos e sim de redirecionamento, pelo abuso da 

personalidade jurídica, é que se determinou ao credor que adequasse sua 

pretensão e se submetesse ao procedimento incidental descrito no art. 

687 do CPC/2015, de aplicação analógica à hipótese. Como se vê, nada há 

de omisso, de contraditório ou de obscuro na decisão embargada, porque 

se obscuridade há, é no pedido formulado pelo credor. Ante o exposto, 

conheço dos embargos e JULGO-OS IMPROCEDENTES, por inexistir 

omissão ou obscuridade alguma a ser sanada na hipótese. Publicado no 

PJe. Transitada em julgado essa decisão, havendo adequação da 

pretensão, nos moldes da decisão ora confirmada, intime-se os 

sucessores a se manifestar nos autos, no prazo e nos moldes do que 

preconiza a legislação vigente. Juína/MT, 14 de abril de 2.020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000819-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE TEIXEIRA DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE RECOLHA A DILIGÊNCIA 

REFERENTE A COMUNIDADE 5000 MIL, NO VALOR DE R$ 725,00 

(SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA ANEXADA AOS AUTOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-17.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA NOVA FRONTEIRA LTDA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - 419.532.902-72 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000518-17.2020.8.11.0025 

AUTOR: ADEMAR ALVES SILVA REU: MADEIREIRA NOVA FRONTEIRA 

LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE JUINA PROCURADOR: 

ONIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA VISTOS. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Citem-se os requeridos para, querendo, 

respondam a presente ação. Apresentadas as defesas, intime-se o autor 

para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-78.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROBERTO GOMES (EXECUTADO)

NATALINO RIBEIRO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000501-78.2020.8.11.0025 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

EXECUTADO: OSVALDO ROBERTO GOMES, NATALINO RIBEIRO DE 

QUEIROZ VISTOS. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação anterior, da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. De preambulo, 

cumpre salientar que a nova sistemática do diploma processual vigente 

trouxe como um dos seus vetores principiológicos a busca por uma 

solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de 

transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de 

títulos conservou sua condição de procedimento especial, sendo 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito, razão pela qual passo ao exame da exordial. Nesse 

sentido, colhe-se da lição doutrinária: “A regra, ao preservar o 

procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o comparecimento das 

partes para a audiência de conciliação ou de mediação do art. 334. A 

ausência de previsão deve ser interpretada como tomada de opção 

consciente do legislador de não submeter os embargos à execução ao 

procedimento comum, o que não impede, de qualquer sorte, que o 

magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para aquele fim, 

fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, Cassio 

Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o executado 

para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, por 

meio de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença 

(art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROQUE JAIR PERIUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000664-63.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

EXECUTADO: RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA, ROQUE JAIR PERIUS 

VISTOS. Ante ao teor a certidão de Id. 29516130, noticiando que o 

executado estaria trabalhando em uma empresa de pneus, localizada no 

município de Lucas do Rio Verde/MT, diligencie-se por meio do sistema 

CAGED, solicitando informações sobre a existência de vínculo 

empregatício ativo do devedor e, restando frutífera a diligência, 

promova-se a sua citação em seu endereço profissional. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000523-39.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROCHA WOISKI OAB - PR06475 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000523-39.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

ESTADO DO PARANA REQUERIDO: ROMILDO J. DE ALMEIDA - ME V I S T 

O S. Prefacialmente, intime-se o exequente para comprovar o recolhimento 

das custas processuais devidas, bem como para trazer aos autos o 

cálculo atualizado do débito exequendo, no prazo de 15 dias. Após, 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Penhora, avaliação e intimação; Após o 

cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Caso a parte a ser citada/intimada não seja 

encontrada, o Oficial deverá certificar onde poderá ser localizada 

(inclusive com telefone, local de trabalho ou ponto de referência) e 

havendo novo endereço nos autos, encaminhem-se à respectiva 

Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do CPC), independente de nova 

deliberação, informando tal providência ao Juízo deprecante. Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001406-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO BELMAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIKIANE DOS SANTOS RODRIGUES (REU)

EMILLY DOS SANTOS RODRIGUES (REU)

LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS (REU)

VIVANE DA SILVA VIEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO FABIO PETENGILL PROCESSO n. 1001406-54.2018.8.11.0025 

Valor da causa: R$ 59.721,48 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: AURELIO BELMAR, Endereço: 

RUA DAS DALIAS, 83-N, MODULO IV, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000. POLO 

PASSIVO: Nome: LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS, Endereço: Rua Suzano, 

s/nº, Bairro Módulo 06, aos fundos do Clube Malibu, Juína-MT, CEP: 

78320-000; Telefone (66) 9 9964-8205. Nome: EMILLY DOS SANTOS 

RODRIGUES, Endereço: Rua Suzano, s/nº, Bairro Módulo 06, aos fundos 

do Clube Malibu, Juína-MT, CEP: 78320-000. Nome: HEIKIANE DOS 

SANTOS RODRIGUES, Endereço: Rua Suzano, s/nº, Bairro Módulo 06, aos 

fundos do Clube Malibu, Juína-MT, CEP: 78320-000. Nome: VIVANE DA 

SILVA VIEIRA, Endereço: Rua Suzano, s/nº, Bairro Módulo 06, aos fundos 

do Clube Malibu, Juína-MT, CEP: 78320-000. CONFINANTES: Nome (à 

frente): SENAI JUÍNA, Endereço: Rua das Dálias, Bairro Módulo 04, 

Juína-MT. Nome (fundos): ROBERTO GUIMARÃES E SILVA, Médico 

Pediatra, Endereço: não informado. Nome (à esquerda): SONIA RIBEIRO 

SANTANA, CPF nº 003.604.471-71, Endereço: Rua das Dálias, nº 71, 

Bairro Módulo 04, Juína-MT, Telefone: (66) 9 9997-8383. Nome (à direita): 

GILMAR LOPES, CPF nº 208.230.701-82, Endereço: Rua das Dálias, nº 

283-N, Bairro Módulo 04, Juína-MT. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Usucapião promovida por AURELIO BELMAR, em face de em face de 

APARECIDO RODRIGUES VIEIRA, falecido em 08 de Junho de 2009, cujos 

sucessores são: LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS, EMILLY DOS SANTOS 

RODRIGUES, HEIKIANE DOS SANTOS RODRIGUES, e VIVIANE DA SILVA 

VIEIRA, buscando a usucapião do imóvel abaixo descrito. IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Área de 400metros quadrados, desmembrado do Lote nº 

19-Quadra 10- Módulo 04- Secção Urbana Residencial Juina 1ª Fase, 

localizado na Rua das Dálias, nº 71-A, neste município de Juina-MT 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLI 

GASPARI CAMARA, digitei. JUÍNA, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000509-55.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SPACE SHIPPING SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. - EPP 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO OAB - PR29134 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (ESPÓLIO)

ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000509-55.2020.8.11.0025 

[Inventário e Partilha] REQUERENTE: SPACE SHIPPING SERVICOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA. - EPP ESPÓLIO: ELIZEU ALENCASTRO 

RIZZIERI, ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI VISTOS. Trata-se 

de incidente de habilitação de crédito nos autos do inventário de ELIZEU 

ALENCASTRO REZZIERI e ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI, 

autuada sob nº 1000972-31.201.811.0025, em trâmite perante o Juízo da 

2ª Vara Cível desta Comarca. Considerando o contido no artigo 61 do CPC, 

no sentido de que a ação acessória deverá ser proposta perante o juiz 

competente para a ação principal, declino de competência porque não 

cabe a este juízo, estranho ao do inventário, analisar pedido incidental a 

esta ação. Preclusa esta decisão, remetam-se, via distribuição, os autos 

ao juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000151-27.2019.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: 

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT VISTOS. Em que pese o requerimento 

formulado pelo exequente para penhora de ativos financeiros da 

devedora, conforme se infere da certidão de Id. 23843776, a diligência 

citatória restou infrutífera porque a executada não foi localizada no 

endereço declinado na petição inicial. Nesses moldes, indefiro o pedido 

formulado e determino a intimação do exequente para indicar o endereço 

atualizado da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000616-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA (EXECUTADO)

ROBERTO APARECIDO COLACRAI (EXECUTADO)

INDEPENDENCIA S.A. (EXECUTADO)

ROBERTO GRAZIANO RUSSO (EXECUTADO)

LAERCIO LAURINDO SPINELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

URUBATAN SALLES PALHARES OAB - SP21170 (ADVOGADO(A))

WALTER GIL GUIMARAES OAB - SP303897 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1000616-41.2016.8.11.0025 Embargante: Laercio 

Laurindo Spinella Embargada: Fazenda Pública Estadual VISTOS, etc. 

Trata-se de embargos de declaração manejado em face da decisão que, 

acolhendo exceção de pré-executividade aviada pelos antigos sócios da 

sociedade anônima executada (Independência S/A), reconheceu a 

ilegitimidade passiva daqueles que haviam se retirado da sociedade antes 

da constituição da dívida, excluindo-os do polo passivo da execução. Em 

resumo, afirma o recorrente que a sentença extintiva exarada nos autos, 

envolve, tão somente, os executados Oswaldo Carlos do Prado Silva, 

Roberto Aparecido Colacrai e Laercio Laurindo Spinella, sendo, na 

verdade, suscitada a ilegitimidade unicamente pelo excipiente Laercio 

Larurindo Spninela e não Andre Skirmunt que é pessoa estranha à lide, 

requerendo a correção da parte dispositiva do édito decisório, para 

corretamente declarar que é o embargante e não a pessoa indicada no 

decisum, quem se reconheceu como ilegítimo a responder pela execução 

fiscal em comento. É o que importava relatar. FUNDAMENTO e DECIDO Os 

aclaratórios comportam acolhimento, porque, de fato, a exceção de pré 

executividade, manejada no id. 10166329 foi aviada por Laercio Larurindo 

Spninela, que se dizendo de Diretor da sociedade anônima executada no 

período de 2007 a julho de 2009 e, depois, como empregado sem poder de 

comando, da retirada da diretoria até 22/01/2010, quando foi dispensado 

sem justa causa, teve reconhecida a total ausência de responsabilidade 

pelos atos de gestão que geraram a dívida exequenda, porque a CDA 

apesar de se referir a fatos geradores ocorridos no final do ano de 2010 

somente veio a ser ajuizada em 07/03/2016, isto é, 07 anos após a 

retirada do executado da empresa. Sendo assim, é mesmo impositiva a 

obrigação de reconhecer o erro material constante na decisão embargada, 

adequando-a e delimitando o alcance de seus efeitos. Assim sendo, 

JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração, reconhecendo o erro 

material constante na decisão embargada, para retifica-lo a fim de constar 

que a exceção de pré executividade de id. 10166329, é procedente para 

reconhecer a ilegitimidade passiva de Laercio Larurindo Spninela, 

extinguindo a execução fiscal quanto a ele, sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC/15. Mantenho no demais a decisão atacada. 

Passo seguinte, certifique-se quanto ao cumprimento da decisão final do 

id. 10166329 (expedição de ofício ao juízo da Comarca de Jundiaí – SP 

(Vara Distrital de Cajamar), a fim de habilitar o crédito exequendo nos 

autos da recuperação judicial (n. 0039687-52.2008.826.0309) da 

sociedade anônima executada), o que obviamente conflita-se com o 

pedido posteriormente aviado, requerendo bloqueio de ativos financeiros 

da empresa comprovadamente em situação de recuperação judicial. 

Publicado no próprio sistema eletrônico. Providências necessárias. 

Juína/MT, 14 de abril de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000649-31.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JOSE FOCHI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS FOCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1000649-31.2016.8.11.0025 Embargante: Kirton 

Bank S/A - Banco Multiplo Embargados: Luiz Carlos Fochi e Outro VISTOS, 

etc. Trata-se de embargos de declaração manejado em face da decisão 

lançada no id. 28788670, que homologando transação sobre verba 

alimentar foi erroneamente acostada aos presentes autos, que versam 

sobre a execução de título extrajudicial, caracterizando erro material 

passível de correção na via estreita dos aclaratórios. É o que importava 

relatar. FUNDAMENTO e DECIDO Os aclaratórios comportam acolhimento, 

porque, de fato, a decisão embargada se refere a outros autos (Processo: 

1000801-45.2017.8.11.0025, em que são partes, L. E. J. D., representada 

por sua genitora, Soraia Essuane Jarrus e Valdinei Ferreira Dias), 

consistindo em erro técnico no momento de lançamento da decisão 

exarada e que, para a boa lógica do procedimento judicial, necessita ser 

corrigida, para tornar inválido o lançamento de id. 28788670, que 

claramente não se refere a estes autos. Assim sendo, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração, para reconhecendo o erro 

material de lançamento da decisão embargada, invalidá-la, tornando-a sem 

efeito algum, já que diz respeito a outras partes. Ato seguinte, porque 

esgotadas as demais tentativas de constrição, porque infrutíferas as 
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pesquisas de bens e direitos existentes nos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, mas havendo neste último a indicação de que os 

executados são sócios de pessoa jurídica ativa (Madereira Fochi Indústria 

e Comércio Ltda., CNPJ:02.276.458/0001-66), havendo pedido expresso 

nesse sentido e porque a execução se faz no interesse do credor, 

buscando alcançar o fim do procedimento de excussão judicial, que é 

satisfazer o crédito exequendo, DEFIRO o pedido de penhora de 

percentual equivalente a 30% do faturamento diário da executada, como 

forma de coerção patrimonial efetiva, destinada à satisfação do débito 

exequendo. Nesse diapasão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. ART. 732 DO CPC. CONSTRIÇÃO SOBRE O FATURAMENTO 

DA EMPRESA DE QUE O EXECUTADO É SÓCIO. DESCABIMENTO. 

CABIMENTO, CONTUDO, DA PENHORA DOS LUCROS DA EMPRESA, 

CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO. Sendo descabido 

efetuar constrição sobre o faturamento da empresa de que o devedor é 

sócio, porque não se confunde com os ganhos pessoais dele, 

considerada a inexistência de valores, de veículos e de bens em nome do 

executado, cabível a penhora dos lucros da empresa, observada sua 

participação societária, nos termos do art. 1.026 do CC. Precedentes 

desta Corte de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70064634280, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

02/07/2015). (TJ-RS - AI: 70064634280 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins 

Pastl, Data de Julgamento: 02/07/2015, Oitava Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2015). Assim, havendo 

renitência dos devedores em pagar ou garantir a dívida em discussão, 

defiro o pedido de penhora da fração de 30% do faturamento diário da 

empresa executada, devendo o exequente, para consecução da ordem, 

apresentar pessoa habilitada a funcionar como gerente/administrador 

desse percentual, pena de indicação de expert judicial, sob as expensas 

do credor. Indicado administrador e sendo exitosa a tentativa de 

constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor; frustrada a 

tentativa de penhora, intime-se a parte exequente para postular o que 

entender de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias., 

nos termos do artigo 835, X e 866 do CPC/2015 Publicado no próprio 

sistema eletrônico. Providências necessárias. Juína/MT, 14 de abril de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA LINO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

MARCENY FIGUEIREDO DE CARVALHO SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 13 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-77.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA (REU)

EDSON CORCINE PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000182-47.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOCREPPA (REU)

ALBERTO SOCREPPA (REU)

 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

 

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000195-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MORENO GERVASIO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CLEITON PEREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000195-17.2017.8.11.0025 AUTOR(A): RENATA 

MORENO GERVASIO DA CUNHA REU: RONI CLEITON PEREIRA DA SILVA 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizado pelo 

rito da prisão (artigo 528, §§ 1º a 7º do CPC/2015), objetivando o 

recebimento de prestações alimentares vencidas e não adimplidas. O 

executado compareceu espontaneamente aos autos, constitui advogado e 

apresentou justificativa (Id n. 8280083), ocasião em que propôs depositar 

imediatamente o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e pagar o valor 

remanescente em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, a serem pagas 

juntamente com as parcelas vincendas, a partir de 20.07.2017. Ato 

contínuo, o executado comprovou o pagamento do valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), conforme comprovante de depósito de Id n. 8285063. Em 

23.03.2018, a parte exequente informou que o executado não efetuou o 

pagamento do valor remanescente na forma proposta, oportunidade em 

que indicou o valor atualizado de R$ 5.832,48 (cinco mil, oitocentos e trinta 

e dois reais e quarenta e oito centavos). Empós, determinou-se a 

intimação pessoal do devedor para efetuar o pagamento integral, porém a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça restou frustrada (Id n. 16479772), 

ocasionando o entrave da marcha processual. Parecer ministerial 

pugnando pela intimação pessoal da exequente para informar o endereço 

atualizado do executado. Por fim, a parte exequente requereu dilação de 

prazo a fim de obter informações acerca do paradeiro do devedor. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Diretamente 

ao ponto, não há se falar em intimação pessoal do devedor para adimplir o 

débito, haja vista que compareceu espontaneamente aos autos e 

constituiu advogado, tanto que fez proposta de pagamento que não 

cumpriu e sequer justificou a falta de pagamento. Ademais, da análise 

detida dos autos, observa-se que não é que o devedor encontra-se em 

lugar desconhecido ou em novo endereço, o que ocorre é que ele alterna 

sua permanência entre as cidades de Juína e Tangará da Serra, sendo 

que, muito coincidentemente, quando se tentar localizar o executado em 

Tangará da Serra, alguém informa que ele está em Juína e vice-versa. 
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Ora, proposital ou não essa alternância de paradeiro, certo é que tal 

devedor já foi devidamente citado e sua inércia em adimplir o débito, por si 

só, autoriza a pronta e imediata decretação de sua prisão civil, nos termos 

do art. 528, § 3º do CPC/2015, independentemente de nova intimação. No 

entanto, antes de decretar a prisão civil do devedor, concedo, pela última 

vez, o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o pagamento integral do débito 

alimentar, sob pena de decretação de sua prisão civil, independentemente 

de prévia intimação pessoal. O débito alimentar sujeito à presente 

execução, que tramita pelo rito da prisão, é aquele que compreende até as 

3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das 

parcelas que se vencerem no curso do processo, o qual deve ser 

devidamente atualizado pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a incidirem a partir da data do vencimento de cada prestação. 

Acerca desta decisão, intime-se o executado, via DJe, na pessoa de seu 

respectivo advogado. Decorrido o prazo sem o pagamento integral, 

intime-se a parte exequente, via DJe, na pessoa de seu respectivo 

advogado, para apresentar cálculo atualizado no prazo de 05 (cinco) dias, 

abrindo-se, em seguida, vista ao MPE. Ciência ao MPE. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000606-94.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000606-94.2016.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por Aymoré 

Crédito Financiamento e Investimento S/A em face de João Carlos Maria, já 

qualificados nos autos. Decisão inicial deferindo o pedido liminar (Id 

4715609). Contudo, adveio pedido de desistência (Id 30525726). Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Com efeito, 

não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do CPC/2015, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Revogo integralmente a medida liminar concedida em Id 

4715609. Dê-se baixa em eventuais restrições. Tendo em vista a 

preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde já. Arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-24.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REU)

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (REU)

ROBSON RIBEIRO ARRIGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000061-24.2016.8.11.0025 AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REU: CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ, ATUALY 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, ROBSON RIBEIRO ARRIGO 

Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de cobrança fundamentada no 

Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n. 222.604.764, 

firmado pelas partes em 16 de junho de 2014, no valor inicial de R$ 

169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), com vencimento final 

previsto para 11.06.2015. Narra a exordial que apesar da obrigação 

assumida, os requeridos deixaram de efetuar o pagamento das parcelas 

desde 05.11.2015, o que acarretou o vencimento antecipado da 

obrigação, cujo débito, atualizado monetariamente até a data do 

ajuizamento da ação, perfazia o valor de R$ 164.441,52 (cento e sessenta 

e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos). O requerente informa, ainda, que no período de normalidade 

contratual, incidia juros à taxa de 2,407% ao mês, debitado/capitalizado 

mensalmente, ao passo que no período de anormalidade, incide comissão 

de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da 

Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em 

substituição aos encargos de normalidade pactuados. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação alegando abusividade dos 

encargos contratuais, ocasião em que pugnaram pela revisão contratual 

para o fim de (i) limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, (ii) limitar 

os juros moratórios em 6% ao ano, (iii) afastar a cobrança de juros sobre 

juros (anatocismo/capitalização de juros) e (iv) quanto ao índice de 

correção monetária, requereram a substituição da TR - Taxa Referencial 

pelo IGPM. O requerente apresentou impugnação, rechaçando todas as 

alegações dos requeridos, discorrendo sobre o contrato, as taxas de 

juros e os encargos cobrados, sustentando a legalidade do pacto e suas 

cláusulas. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Decido. A priori, registre-se que o processo comporta julgamento 

antecipado, pois se trata de matéria unicamente de direito, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese o 

enunciado sumular n. 297 do STJ, não se aplica à espécie o Código de 

Defesa do Consumidor, visto que o crédito concedido foi destinado ao 

incremento da atividade empresarial da contratante, a fim de otimizar, 

dinamizar ou instrumentalizar sua própria atividade lucrativa, logo não se 

enquadra no conceito de consumidor final, porquanto não se aplica as 

normas consumeristas e consequentemente a inversão do ônus da prova. 

Ainda tratando de questões prejudiciais ao mérito, a análise limitar-se-á às 

cláusulas especificamente impugnadas pela requerida, a teor do disposto 

na Súmula 381/STJ. Superadas essas questões prefaciais, passo à 

análise do mérito. No que se refere à limitação dos juros remuneratórios, é 

questão pacífica a inexistência de fundamento constitucional ou legal para 

a limitação dos juros a 12% ao ano. Assim, ante a falta de previsão legal, 

aliada à ausência de prova da abusividade, deve ser respeitado o 

percentual estabelecido no contrato, ou seja, 2,407% ao mês. É pacífico, 

também, o entendimento do STJ no sentido de que a limitação dos juros 

com base na abusividade depende de produção de prova, que no caso 

deveria ser produzida pelo requerido, demonstrando que o percentual dos 

juros remuneratórios cobrado pelo requerente diverge daquele cobrado 

pelo mercado em operações semelhantes, o que não ocorreu. Aliás, 

denota-se que a requerida sequer indicou o valor incontroverso do débito, 

o que evidencia tratar-se de mera ilação infundada. Portanto, não se 

vislumbrando a abusividade alegada, incabível a limitação pretendida 

quanto aos juros remuneratórios, mantendo-se os juros na forma 

pactuada. Não prospera, igualmente, a alegação de abusividade quanto à 

capitalização mensal de juros, posto que, conforme entendimento 

sumulado pelo STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, 

reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente 

pactuada” (Súmula 539). Ademais, a Súmula 541 do STJ preconiza que “a 

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Portanto, a capitalização prevista no contrato 

(Cláusula Sétima) prevalecerá. Outrossim, com relação à comissão de 

permanência, quando contratada, poderá ser cobrada no período da 

inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, com 

juros remuneratórios ou moratórios e, ainda, limitada à taxa média de 

mercado, consoante entendimento esposado nas súmulas 30 e 472 do 

STJ, in verbis: “A comissão de permanência e a correção monetária são 

inacumuláveis”. “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor 

não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual”. No presente caso, observo que a 

Cláusula Nona prevê que “Em caso de descumprimento de qualquer 

obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da 

operação, a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será 
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exigida comissão de permanência a taxa de mercado do dia do 

pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho 

Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade 

pactuados. Referida comissão de permanência será calculada 

diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação 

do saldo devedor inadimplido.” Depreende-se, portanto, que há expressa 

previsão contratual permitindo a incidência da comissão de permanência 

em substituição aos encargos de incidentes no período de normalidade, 

assim, havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de 

permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com 

correção monetária nem com outros encargos remuneratórios ou 

moratórios. Ademais, o demonstrativo de conta vinculada apresentado (Id 

n. 1996371) comprova que o requerente efetivamente utilizou a comissão 

de permanência em substituição aos encargos de incidentes no período de 

normalidade, pelo que não há qualquer abusividade, conforme enunciado 

sumular n. 472 do STJ. Por fim, deixo de analisar os pedidos de limitação 

dos juros moratórios em 6% ao ano e substituição do índice de correção 

monetária da TR - Taxa Referencial pelo IGPM, visto que tais encargos 

sequer foram previstos no instrumento contratual. Ante o exposto, 

reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento 

do saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa 

Flex n. 222.604.764, a ser devidamente atualizado segundo os encargos 

já pactuados entre as partes e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC. Condeno os requeridos ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido, 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000897-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000897-89.2019.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: SILVIO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação 

ordinária de cobrança em que as partes em epígrafe, já qualificadas nos 

autos, transigiram, conforme termo de acordo de Id n. 30893273, 

pugnando, por conseguinte, pela homologação e extinção do feito. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Denota-se 

que as partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, conforme 

termo de acordo aportado aos autos. No caso em epígrafe, verifico que as 

partes são plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm 

poderes específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, 

cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se 

deseja compor independentemente de interferência estatal. Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes (Id n. 30893273) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. As custas judicias 

deverão ser pagas pela parte autora, na forma do despacho inicial. 

Honorários, nos termos do acordo. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001684-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da credora, na pessoa do advogado constituído, para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IDELFONSO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NARCIZO ROTTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA O M. M. Juiz sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital, cuja parte 

dispositiva restou assim exarada: “Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

verbalizado pelo requerente, nos termos do art. 487, I, do NCPC para 

condenar o requerido pelos danos materiais, referente as parcelas 

inadimplidas dos aluguéis devidos nos meses de novembro/2018 a 

fevereiro/2019, no valor de R$ 450,00 mensais, com juros e correção 

monetária incidentes a partir do vencimento de cada parcela mensal, e 

condenação do requerido ao pagamento pelos danos materiais, referentes 

ao inadimplemento das faturas de água e energia, um total de R$ 666,61, 

com juros de mora incidentes a partir do ajuizamento da ação, e correção 

monetária de cada desembolso. Sem custas e nem honorários nos termos 

do artigo 54 e 55 da lei n° 9.099/95. Operada a coisa julgada, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes, convertendo-se o 

procedimento se houver pedido de cumprimento de sentença. Saem os 

presentes intimados.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010267-75.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010267-75.2016.8.11.0025. 

EXEQUENTE: PATRICIA SIMIONATTO EXECUTADO: LUCAS OLIVEIRA DOS 

SANTOS PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de execução de título 

extrajudicial intentada com a finalidade de materializar a prestação de 

serviço exarada nos autos, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, 

não encontrou seu desiderato, diante da incapacidade do autor/exequente 

de indicar bens passiveis de constrição, a fim de ultimar o processo 

expropriatório. Diante desse quadro fático, incide, ineroxavelmente, a 

regra do art. 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, segundo a qual: Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o 

entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 433 de 810



EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pela própria credora, sobre o 

desconhecimento do endereço e de patrimônio da executada, EXTINGO A 

EXECUÇÃO, sem apreciação de mérito, nos termos da legislação de 

regência. Sem custas nem honorários. Juína-MT, 19 de fevereiro de 2020. 

Haline Turino Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 19 de fevereiro de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-46.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. DE MORAES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PERCIO DIAS MATOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010073-46.2014.8.11.0025. 

EXEQUENTE: N. J. DE MORAES - ME EXECUTADO: LUIZ PERCIO DIAS 

MATOS - ME PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de execução de 

título extrajudicial, em que o procedimento executório não foi capaz de 

alcançar resultado eficaz, pela comprovada dificuldade do credor em 

identificar bens ou patrimônio do devedor suficientes para saldar a dívida 

em cobrança. Revelando o quão desarrazoada é a continuação da 

tramitação do feito, requereu o exequente suspensão da execução, 

arquivamento provisório e, com fundamento no artigo 921, §3º do CPC, 

tudo a escancarar a completa descaracterização do sentido, da essência 

do procedimento especial criado para os Juizados Especiais, que se 

centra na ideia de simplificação das formas e celeridade do rito, o que sem 

sombra de dúvidas, não existe na hipótese. Desse modo, estando o feito 

paralisado em sua própria problemática (existência de um crédito, 

desconhecimento de patrimônio do devedor), deve ser aplicada a regra do 

art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO 

EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. 

FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO 

INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 

, § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA 

QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS 

PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). É preciso que se reforce 

sempre que o procedimento sumaríssimo criado na Lei n. 9.099/95 não foi 

idealizado nem estruturado para assumir os meandros de formalidade e 

complexidade das ações ordinárias, inclusive no âmbito executório, razão 

porque arrastando-se os dois feitos por mais de 5 anos sem que exista 

sequer garantia do crédito exequendo, que, ademais, nem atualizado pela 

parte credora é, a medida mais escorreita é mesmo a extinção da 

execução, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 53, § 4º da Lei 

dos Juizados Especiais. Desse modo, EXTINGO a execução, determino a 

devolução dos documentos que a aparelham ao credor para, não tendo 

havido a prescrição de seu direito de crédito, excuti-la sob o rito ordinário, 

já que é incompatível com o procedimento sumaríssimo execução sem 

indicação do paradeiro do devedor e de seus bens. Sem custas nem 

honorários. Publique-se, e após o trânsito em julgado, arquive-se 

definitivamente. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. Haline Turino 

Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. 

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa 

e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000874-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE MAVEL BORGES (EXECUTADO)

 

Intimação do credor, na pessoa do advogado constituído, para que dê 

efetivo impulsionamento ao feito, no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 53, § 4º da Lei de regência dos JECs.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000628-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Intimação da credora para manifestar sobre a satisfação da obrigação, no 

prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000849-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da credora para manifestar sobre a satisfação da obrigação, no 
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prazo de 5 dias

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000068-74.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA APARECIDA DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da executada, na pessoa do advogado constituído, para 

comprovar o depósito das parcelas 3, 4 e 5 do acordo formalizado nos 

autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-14.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000933-34.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RABELO DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA DOS SANTOS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte devedora, na pessoa do advogado constituído, para 

cumprir voluntariamente a sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010246-02.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALME FERNANDES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010246-02.2016.8.11.0025 

Exequente: Valme Fernandes Lima Executado: Carrasco & Silva Ltda - ME 

VISTOS, Trata-se de cumprimento de sentença (execução de título judicial) 

processado no âmbito do procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, 

que depois de intimado o exequente para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, requereu a suspensão do feito por prazo 

indeterminado para que localize bens penhoráveis do executado. Destarte 

e como havia sido expressamente alertado ao exequente, é necessário 

recordar que o procedimento executório definido na Lei n. 9.099/95 é 

alcunhado de “simplificado”, exatamente porque o objetivo central 

imaginado pelo legislador de 1.995, ou seja, idealização de um rito 

procedimental enxuto, célere, com regras simplificadas e destinadas à 

efetividade jurisdicional, também se aplica à execução de títulos, judiciais e 

extrajudiciais, tanto que há regra expressa e cogente no art. 53, § 4º, da 

Lei n. 9.099/95 assinalando que a execução deve ser extinta se deserta a 

constrição de bens, porque o modelo não se compagina com 

procedimentos arrastados, demorados e ineficientes. Sobre a questão, o 

entendimento jurisprudencial também caminha no mesmo sentido: 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO 

POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. FUNDAMENTAÇÃO 

ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO INOMINADO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 , § 4º DA 

LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA QUANDO "NÃO 

ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS". II. 

NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS DISPOSIÇÕES DO ART. 53 

, § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE ESTABELECE O ENUNCIADO 

Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO ART. 53, DA LEI 9.099/95, 

TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL, 

ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, CERTIDÃO DO SEU 

CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DA 

MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. 

III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO REFERIDO ARTIGO DISPÕE 

QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DEVEM SER 

DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA OPORTUNAMENTE 

ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS MEIOS NECESSÁRIOS 

À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE RESSALTAR, AINDA, 

QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS CRITÉRIOS DE 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A ESSE PROPÓSITO, 

AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DA 

EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR ROBSON BARBOSA 

DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS E CRIMINAIS). É preciso que se reforce sempre que o procedimento 

sumaríssimo criado na Lei n. 9.099/95 não foi idealizado nem estruturado 

para assumir os meandros de formalidade e complexidade das ações 

ordinárias, inclusive no âmbito executório, razão porque arrastando-se o 

feito sem efetividade já que o próprio exequente afirma desconhecer bens 

do devedor passíveis de constrição, a medida mais escorreita é mesmo a 

extinção da execução, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 53, § 

4º da Lei dos Juizados Especiais. Desse modo, com fundamento no artigo 

53, § 4º da Lei dos Juizados Especiais, EXTINGO a presente execução. 

Em atenção ao Enunciado n.75 do FONAJE, expeça-se certidão de crédito 

em favor do credor. Sem custas nem honorários. Publique-se, e após o 

trânsito em julgado, arquive-se definitivamente. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010246-02.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALME FERNANDES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 8010246-02.2016.8.11.0025 

Exequente: Valme Fernandes Lima Executado: Carrasco & Silva Ltda - ME 

VISTOS, Trata-se de cumprimento de sentença (execução de título judicial) 

processado no âmbito do procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, 

que depois de intimado o exequente para indicar bens do devedor 

passíveis de penhora, requereu a suspensão do feito por prazo 

indeterminado para que localize bens penhoráveis do executado. Destarte 

e como havia sido expressamente alertado ao exequente, é necessário 

recordar que o procedimento executório definido na Lei n. 9.099/95 é 
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alcunhado de “simplificado”, exatamente porque o objetivo central 

imaginado pelo legislador de 1.995, ou seja, idealização de um rito 

procedimental enxuto, célere, com regras simplificadas e destinadas à 

efetividade jurisdicional, também se aplica à execução de títulos, judiciais e 

extrajudiciais, tanto que há regra expressa e cogente no art. 53, § 4º, da 

Lei n. 9.099/95 assinalando que a execução deve ser extinta se deserta a 

constrição de bens, porque o modelo não se compagina com 

procedimentos arrastados, demorados e ineficientes. Sobre a questão, o 

entendimento jurisprudencial também caminha no mesmo sentido: 

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO 

POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. FUNDAMENTAÇÃO 

ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO INOMINADO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 , § 4º DA 

LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA QUANDO "NÃO 

ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS". II. 

NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS DISPOSIÇÕES DO ART. 53 

, § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE ESTABELECE O ENUNCIADO 

Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO ART. 53, DA LEI 9.099/95, 

TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL, 

ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, CERTIDÃO DO SEU 

CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DA 

MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. 

III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO REFERIDO ARTIGO DISPÕE 

QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DEVEM SER 

DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA OPORTUNAMENTE 

ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS MEIOS NECESSÁRIOS 

À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE RESSALTAR, AINDA, 

QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS CRITÉRIOS DE 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A ESSE PROPÓSITO, 

AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DA 

EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR ROBSON BARBOSA 

DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS E CRIMINAIS). É preciso que se reforce sempre que o procedimento 

sumaríssimo criado na Lei n. 9.099/95 não foi idealizado nem estruturado 

para assumir os meandros de formalidade e complexidade das ações 

ordinárias, inclusive no âmbito executório, razão porque arrastando-se o 

feito sem efetividade já que o próprio exequente afirma desconhecer bens 

do devedor passíveis de constrição, a medida mais escorreita é mesmo a 

extinção da execução, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 53, § 

4º da Lei dos Juizados Especiais. Desse modo, com fundamento no artigo 

53, § 4º da Lei dos Juizados Especiais, EXTINGO a presente execução. 

Em atenção ao Enunciado n.75 do FONAJE, expeça-se certidão de crédito 

em favor do credor. Sem custas nem honorários. Publique-se, e após o 

trânsito em julgado, arquive-se definitivamente. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-07.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERMINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1001769-07.2019.8.11.0025 Requerente: Rosangela Fermina da Cunha 

Requerida: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A VISTOS, 

Trata-se de petição atravessada pelos dois litigantes, anunciando a 

entabulação de acordo extrajudicial (transação) sobre o objeto da ação, 

inclusive renunciando a eventuais recursos interpostos. Desse modo, 

estando presentes os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico, e por versar a lide sobre direitos disponíveis que admitem 

transação, assim como respeitados os impedimentos e limites legais à 

fixação de obrigações entre particulares, HOMOLOGO para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes, e, não 

tendo havido qualquer denúncia de inadimplemento da avença, bem como 

tendo as partes estabelecido que o pagamento seria por credito em conta 

bancária da própria requerente, presume-se a quitação, e portanto, 

EXTINGUE-SE por sentença, a presente ação, nos moldes do artigo 487, III, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, ao 

arquivo definitivamente, realizando as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Juína/MT, 14 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000983-60.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERINALDO AUGOSTINHO DE SENA (EXECUTADO)

 

Intimação da exequente, na pessoa do advogado constituído, para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, Lei n. 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-79.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APOLINARIO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCELO PIPINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010215-79.2016.8.11.0025 Embargante: Sebastiao Apolinário de Franca 

Embargado: Claudio Marcelo Pipino VISTOS, etc. Embargos de declaração 

opostos em face de sentença extintiva da execução em comento, ante a 

homologação e quitação do acordo ajustado entre as partes e noticiado na 

petição conjunta de id. 29314241, porque, em síntese, apesar de 

homologar a avença, deixou o juízo de determinar a liberação, por meio de 

alvará judicial, dos valores relativos aos bloqueios judiciais realizados no 

curso da execução nas contas bancárias do executado e que 

compuseram o montante a ser pago ao credor pela transação celebrada. 

Requer, assim, o saneamento da omissão decisória, para determinar a 

expedição de alvará judicial dos valores constritos nos ids. 2905318 e 

28814053, completando a decisão homologatória e perfectibilizando a 

prestação jurisdicional reclamada pelos litigantes. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O recurso deve ser conhecido pela 

tempestividade e, no mérito merece acolhimento, porque, de fato, 

quedou-se omissa a sentença quanto a parte do acordo judicial 

entabulado entre as partes e homologado no projeto de sentença 

referendado pelo juízo, posto que compõe os termos da transação a 

previsão de que os valores bloqueados judicialmente (ids. 2905318 e 

28814053) seriam liberados ao credor, como parte do pagamento 

acordado. Portanto, JULGO PROCEDENTE os aclaratórios para sanar a 

omissão decisória, integrando a sentença, a fim de constar no seu 

dispositivo a determinação de expedição de alvarás judiciais, diretamente 

na conta corrente do causídico que representa os interesses do 

exequente, quanto às penhoras realizadas via BACENJUD e constantes 

dos ids. 2905318 e 28814053, zerando a conta vinculada e pondo termo 

definitivo à lide, já que a outra parcela da avença foi comprovadamente 

depositada em favor do exequente. No demais, mantenho incólume a 

sentença embargada, e determino que, expedido o alvará de 

levantamento, arquivem-se os autos, em definitivo, visto não haver custas 

a serem recolhidas. Providências necessárias. Juína/MT, 14 de abril de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-79.2016.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APOLINARIO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCELO PIPINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010215-79.2016.8.11.0025 Embargante: Sebastiao Apolinário de Franca 

Embargado: Claudio Marcelo Pipino VISTOS, etc. Embargos de declaração 

opostos em face de sentença extintiva da execução em comento, ante a 

homologação e quitação do acordo ajustado entre as partes e noticiado na 

petição conjunta de id. 29314241, porque, em síntese, apesar de 

homologar a avença, deixou o juízo de determinar a liberação, por meio de 

alvará judicial, dos valores relativos aos bloqueios judiciais realizados no 

curso da execução nas contas bancárias do executado e que 

compuseram o montante a ser pago ao credor pela transação celebrada. 

Requer, assim, o saneamento da omissão decisória, para determinar a 

expedição de alvará judicial dos valores constritos nos ids. 2905318 e 

28814053, completando a decisão homologatória e perfectibilizando a 

prestação jurisdicional reclamada pelos litigantes. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O recurso deve ser conhecido pela 

tempestividade e, no mérito merece acolhimento, porque, de fato, 

quedou-se omissa a sentença quanto a parte do acordo judicial 

entabulado entre as partes e homologado no projeto de sentença 

referendado pelo juízo, posto que compõe os termos da transação a 

previsão de que os valores bloqueados judicialmente (ids. 2905318 e 

28814053) seriam liberados ao credor, como parte do pagamento 

acordado. Portanto, JULGO PROCEDENTE os aclaratórios para sanar a 

omissão decisória, integrando a sentença, a fim de constar no seu 

dispositivo a determinação de expedição de alvarás judiciais, diretamente 

na conta corrente do causídico que representa os interesses do 

exequente, quanto às penhoras realizadas via BACENJUD e constantes 

dos ids. 2905318 e 28814053, zerando a conta vinculada e pondo termo 

definitivo à lide, já que a outra parcela da avença foi comprovadamente 

depositada em favor do exequente. No demais, mantenho incólume a 

sentença embargada, e determino que, expedido o alvará de 

levantamento, arquivem-se os autos, em definitivo, visto não haver custas 

a serem recolhidas. Providências necessárias. Juína/MT, 14 de abril de 

2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL VELOSO RAPOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO BACELAR PEIXOTO OAB - RJ110014 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

1000960-17.2019.8.11.0025 Embargante: Ezequiel Veloso Raposa 

Embargada: Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S/A 

Vistos, etc. Embargos de declaração vertidos em face de sentença que 

condenou a demandada na obrigação de fazer, consistente na exclusão 

do nome do embargado dos bancos de dados de restrição ao crédito, bem 

como na indenização pelos danos morais decorrentes da negativação 

considerada indevida pelo édito sentencial. De forma sucinta, afirma a 

embargante que a sentença quedou-se omissa em apontar o momento de 

incidência e os índices de aplicação dos consectários da condenação 

(juros de mora e correção monetária), necessitando de conhecimento e 

complementação a questão embargada, de modo a perfectibilizar a 

entrega da prestação jurisdicional reclamada pelas partes. É o sucinto 

relatório. D E C I D O Avançando diretamente ao cerne recursal, é mesmo 

correto afirmar que há vício sanável na decisão embargada, porque 

realmente quedou-se omissa em delimitar a forma e o tempo de incidência 

dos consectários da mora extracontratual reconhecida no decisum. 

Declarado inexistente o débito inscrito nos órgãos de restrição de credito 

e com isso reconhecida a ilicitude da ação da fornecedora de serviços 

telefônicos, condenou-se a empresa nos danos morais advindos da ação 

tida por ilícita pelo decisum, entretanto, deixou-se de estabelecer a forma 

de indexação e correção dessa indenização, o que reclama correção no 

âmbito dos aclaratórios. Sendo assim, em se tratando de condenação por 

danos morais, cuja natureza é eminentemente extrapatrimonial, 

independente da origem do fato danoso, a responsabilidade e o dever de 

indenizar se mensuram pelos padrões definidos na Súmula n. 54/STJ, ao 

menos quanto aos juros moratórios. Vale dizer: não há que se confundir o 

fato gerador do dever de indenizar (o ilícito extracontratual) que acontece 

no momento da lesão ao direito alheio, com o momento de 

fixação/arbitramento do dano, como argutamente decidiu a Corte Cidadã, 

por meio de sua Seção de Direito Privado, pacificando a decantada 

polemica que envolve a matéria. Colho do excerto decisório paradigma: 

Assim, a circunstância de o valor da indenização por dano moral ser 

fixado mediante arbitramento judicial não é suficiente para que se proceda 

à distinção aventada pela eminente relatora. Trata-se, na realidade, de 

dívida em dinheiro, embora a fixação do valor da indenização possa 

retardar em função da demora no iter processual, como, aliás, sói 

acontecer na responsabilidade civil em geral. O raciocínio desenvolvido 

pela eminente relatora é relevante para efeito de incidência da correção 

monetária sobre a indenização por dano moral. Efetivamente, no caso da 

correção monetária, o seu termo inicial deve ser a data do arbitramento da 

indenização por dano moral. Nesse caso, o juiz ou o tribunal atua como 

árbitro, considerando o montante mais adequado para o momento em que 

foi fixada, sendo a correção monetária mera atualização desse valor. 

Nesse ponto, esta Corte já estabeleceu, corretamente, uma distinção em 

relação ao enunciado n. 43 com a edição do enunciado n. 362 da Súmula 

de jurisprudência consolidada desta Corte:Súmula 43 - Incide correção 

monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. 

(CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992 p. 7074)Súmula 

362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide 

desde a data do arbitramento. (CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, 

DJe 03/11/2008)Em relação aos juros moratórios, porém, não é possível 

fazer a mesma distinção, pois, diversamente da correção monetária, em 

que o juiz já arbitra a indenização por dano moral pensando no seu 

montante atual, eles possuem outra função dentro do sistema de Direito 

Privado. A função dos juros moratórios, como já aludido, derivados da 

mora do devedor, é compensar o credor da obrigação pelo atraso, pela 

demora, pelo retardamento no seu adimplemento. Por isso, o termo inicial 

deve corresponder à data da constituição em mora do devedor, na forma 

prevista pelo Código Civil. Na responsabilidade civil contratual, é a data da 

interpelação do devedor pela citação para responder à ação indenizatória, 

enquanto, na extracontratual, é o momento da própria ocorrência do 

evento danoso. Finalmente, estabelecer como termo inicial a data do 

arbitramento da indenização seria estimular a interposição de recursos 

protelatórios, indo de encontro a um dos principais problemas enfrentados 

atualmente pelo Poder Judiciário brasileiro, que é a demora na efetivação 

da prestação jurisdicional, ensejando, inclusive, a positivação como norma 

constitucional, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, do princípio 

da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição 

Federal). Desse modo, em sede de responsabilidade extracontratual, há 

mesmo que se proceder a uma distinção sobre os consectários da mora. 

A correção monetária -que se faz pelo INPC ante a consagrada e 

pacificada jurisprudência sobre o tema - incide somente da data do 

arbitramento, porque no momento da fixação do quantum indenizável, o 

julgador já o faz considerando a expressão monetária atual; todavia, os 

juros de mora, que servem como mecanismo de compensação ao credor 

da obrigação pelo atraso, pela demora, pelo retardamento no seu 

adimplemento, a data de incidência coincide com o próprio evento danoso, 

que é o fato gerador do dever de indenizar/compensar. Portanto, conheço 

dos embargos e dou-lhes provimento, para sanar a omissão apontada no 

decisum, delimitando a incidência dos encargos da mora, no seguinte 

sentido, os danos morais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por 
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cento) ao mês, a partir do evento danoso (...)”. O restante da decisão fica 

mantido da forma como exarada, acrescentando essas achegas ora 

acolhidas. Publique-se a decisão integrativa e, respeitado o direito de 

contraditório das partes, certifique-se eventual preclusão temporal e, 

havendo pedido do interessado, dê-se início à fase de cumprimento de 

sentença, nos moldes do que preconizam os arts. 523/524 do NCPC de 

aplicação subsidiária ao procedimento dos JECs, na hipótese. Às 

providências. Juína/MT, 14 de abril de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MOURA VILARINHO OAB - RJ177597 (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar Assistentes Técnicos e apresentar quesitos, oferecendo seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MOURA VILARINHO OAB - RJ177597 (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE as partes para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar Assistentes Técnicos e apresentar quesitos, oferecendo seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARTINEZ FELTRIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000820-88.2020.8.11.0011 

AUTOR: VERA LUCIA MARTINEZ FELTRIN REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por VERA LÚCIA MARTINEZ FELTRIN 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000821-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI GIANINI DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000821-73.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): JURACI GIANINI DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL NA MODALIDADE HIBRIDA” 

proposta por JURACI GIANINI DA SILVA contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os 

autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito 

indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Outrossim, analisando-se 

atentamente o feito, constata-se que objeto da presente ação fora afetado 

pelo STJ no Tema 1007, em que se discute a possibilidade de concessão 

de aposentadoria híbrida, assim decidiu o relator:“[...] a tese representativa 

da controvérsia fica delimitada aos seguintes termos: possibilidade de 

concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 

8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto 

exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que 

não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo. b) a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão delimitada e que Documento: 1801881 - Inteiro Teor do 

Acórdão - Site certificado - DJe: 22/03/2019 Página 15 de 6 Superior 

Tribunal de Justiça tramitem no território nacional[...]. Diante do exposto, 

considerando-se que o processo em voga traz em seu bojo a discussão 

da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, discutido pelo 

Tema 1007 do STJ, afetado para ser discutido em sede de Recuso 

Repetitivo, DETERMINO a suspensão do processamento da presente 

demanda até que o STJ decida o tema em questão. Após o julgamento do 

tema acima mencionado, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000822-58.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA PRUDENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000822-58.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANDRELINA PRUDENCIO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito 

indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Outrossim, analisando-se atentamente 

o feito, constata-se que objeto da presente ação fora afetado pelo STJ no 

Tema 1007, em que se discute a possibilidade de concessão de 

aposentadoria híbrida, assim decidiu o relator:“[...] a tese representativa da 

controvérsia fica delimitada aos seguintes termos: possibilidade de 

concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 

8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto 

exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que 

não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo. b) a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão delimitada e que Documento: 1801881 - Inteiro Teor do 

Acórdão - Site certificado - DJe: 22/03/2019 Página 15 de 6 Superior 

Tribunal de Justiça tramitem no território nacional[...]. Diante do exposto, 

considerando-se que o processo em voga traz em seu bojo a discussão 

da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, discutido pelo 

Tema 1007 do STJ, afetado para ser discutido em sede de Recuso 

Repetitivo, DETERMINO a suspensão do processamento da presente 

demanda até que o STJ decida o tema em questão. Após o julgamento do 

tema acima mencionado, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 
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D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000759-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARQUIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000759-67.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): MOACIR MARQUIOLI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática 

processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo 

criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade 

pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso 

de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte 

recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.009, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAETANO MARQUES (EXECUTADO)

DOMINGOS APARECIDO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000840-16.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: DOMINGOS 

APARECIDO MARQUES, VERA LUCIA CAETANO MARQUES Vistos. 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do petitório de ID 

31152415 e documentos anexos, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente 

então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de abril 

de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001930-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001930-59.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): ANTONIO FERREIRA MACHADO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. INTIME-SE a parte autora para que 

manifeste-se quanto à proposta de acordo oferecida pela Autarquia 

demandada no id n.º 31199291, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003778-81.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1003778-81.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: CREUZA TEIXEIRA FRANCO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que manifeste-se quanto à proposta de acordo oferecida pela 

Autarquia demandada no id n.º 31090954, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003511-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISMERALDA GONZAGA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1003511-12.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: ISMERALDA GONZAGA MORENO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que manifeste-se quanto à proposta de acordo oferecida pela 

Autarquia demandada no id n.º 31090954, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000785-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA APARECIDA ALMEIDA BARBOSA OAB - 017.584.821-17 

(REPRESENTANTE)

LAYSLA ALVES NOGUEIRA OAB - MT26403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000785-31.2020.8.11.0011. 

REPRESENTANTE: RAFAELA APARECIDA ALMEIDA BARBOSA 

AUTOR(A): J. A. B. P. REU: GIL ROBERTO PAULO Vistos. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de justiça gratuita 
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revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 189, 

II) e em prioridade de tramitação. Em razão da não comprovação da renda 

do alimentante, FIXO alimentos provisórios no importe correspondente a 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente e mais 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias que forem indispensáveis, a partir da 

citação e prosseguindo até decisão final da causa, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, utilizando-se das informações bancárias a serem prestadas 

pela autora. Antes de apreciar o pedido liminar de guarda e visitas, em 

respeito ao princípio do melhor interesse da criança, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial pela equipe deste Juízo, na residência 

dos genitores da menor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, com o fito de 

aferir se ostentam condições ao exercício da guarda perseguida, bem 

como apontar qual a modalidade de guarda recomendada ao caso 

desenhado nos autos, voltando-me conclusos imediatamente. Em razão da 

falta de profissional credenciado nesta Comarca, NOMEIO para atuar 

nestes autos juntamente com a psicóloga a Assistente Social, Dra. 

Gislaine Prates Rodrigues, CREAS 1897, telefone: (65) 9.8444-2861, 

fixando o valor de R$ 300,00 a título de honorários periciais. NOTIFIQUE-A 

para que proceda com o estudo. Sem prejuízo das diligências acima e com 

o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no entanto, 

tendo em vista a atual situação de emergência e calamidade que se 

encontra o país ante a propagação do vírus COVID-19, bem como que foi 

decretado o fechamento das portas dos Fóruns da Comarcas de Mato 

Grosso (Portaria-Conjunta n. 249 de 18/03/2020 – TJMT), postergo o 

agendamento da audiência para momento oportuno. Após o agendamento 

da audiência, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 02 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003808-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. E. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003808-19.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JUSCIANY PEREIRA DE ALENCAR REU: PAULO EDREY 

GARCIA Vistos. Passo a sanear o processo, nos termos do artigo 357, do 

CPC, e ordenar a produção de prova. Em não havendo outras questões 

prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DOU 

POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. 

Consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de Processo Civil, FIXO 

os seguintes pontos que dependem de prova: 1) O investigado é o pai 

biológico do menor? Nesse ponto, vislumbro que a parte autora pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide (ID 30719941), e o parquet, pela 

designação de audiência de instrução e julgamento a fim de ouvir as 

partes. Assim, considerando os argumentos tecidos, entendo necessária 

a instrução do feito e produção de prova testemunhal, bem como 

depoimento pessoal requerente e requerido. Contudo, tendo em vista a 

atual situação de emergência e calamidade que se encontra o país ante a 

propagação do vírus COVID-19, bem como que foi decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns da Comarcas de Mato Grosso 

(Portaria-Conjunta n. 249 de 18/03/2020 – TJMT), postergo o agendamento 

da audiência para momento oportuno. Com o agendamento da audiência, o 

rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, salvo se informado o comparecimento independente de 

intimação. Noutro giro, em que pese somente o requerimento de produção 

de prova testemunhal, entende esse juízo, pela produção da prova 

pericial. Desta forma DETERMINO DE OFÍCIO a aludida colheita, bem como, 

a INTIMAÇÃO pessoal de ambas as partes para que informem, em Juízo, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se possuem condições financeiras 

de custear a prova pericial (exame de DNA). Caso alguma das partes, ou 

ambas, se disponham a custear a prova pericial, DESIGNE-SE dia e hora 

para e INTIMEM-SE para que compareçam no laboratório credenciado do 

Juízo, qual seja Laboratório Líder[1], a fim de se submeterem à coleta de 

material. Nesse caso, consigne-se expressamente as penalidades para o 

caso de não comparecimento para se submeter à coleta de material 

(presunção de paternidade). OFICIE-SE o laboratório Líder para que 

encaminhe a este juízo o resultado do exame ao momento em que chegar 

o resultado. Caso ambas as partes declarem não possuir condições 

financeiras de custear a prova pericial, OFICIE-SE à Secretaria de Saúde 

do Estado de Mato Grosso, para que, em 30 (trinta) dias, providencie os 

meios necessários para a realização do exame de DNA, requerido pela 

autora e ratificado pelo investigado, comunicando esse Juízo com tempo 

hábil para intimação das partes a comparecerem a fim de se submeterem à 

coleta do material. Com a resposta do ofício e informação de data para 

realização de coleta do material, INTIMEM-SE ambas as partes para que 

compareçam ao local, dia e hora designados, a fim de se submeterem à 

coleta de material, consignando expressamente as penalidades para o 

caso de não comparecimento para se submeter à coleta de material 

(presunção de paternidade). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT, 02 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] R. Vinte 

e Oito de Outubro, 3126, Mirassol D'Oeste - MT, 78280-000.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004032-54.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DEVAIR DOS REIS DA COSTA Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por DEVAIR DOS REIS DA COSTA em ID 30593217, 

em face da sentença proferida em ID 29927488. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 
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(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004032-54.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DEVAIR DOS REIS DA COSTA Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por DEVAIR DOS REIS DA COSTA em ID 30593217, 

em face da sentença proferida em ID 29927488. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000722-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL DOESTE 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000722-06.2020.8.11.0011. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI MUNIC DE MIRASSOL 

DOESTE IMPETRADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, PREFEITO DE 

MIRASSOL D'OESTE Vistos. Cuida-se de “MANDADO DE SEGURANÇA 

COM PEDIDO DE LIMINAR” impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS– SISPUMO, contra suposto ato ilegal e coator 

praticado pelo Prefeito Municipal Sr. Euclides da Silva Paixão, consistente 

na concessão de reajuste anual dos vencimento básico dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias em valor 

inferior ao piso nacional. Aventam os Impetrantes que a Lei Complementar 

Municipal nº 156/2016 estabelece que os vencimentos da categoria citada 

não podem ficar abaixo do piso estipulado pelo Governo Federal, todavia, 

o gestor municipal neste ano de 2020, ao conceder o aumento de salário 

aos servidores fixou o valor da remuneração da categoria em montante 

inferior ao piso nacional, o que afronta a citada lei. Por tais motivos, requer 

a concessão de segurança para determinar à autoridade coatora aplique o 

piso salarial estipulado pela Lei Federal nº 13708/2018 para todo o ano de 

2020 aos Agentes de Combates a Endemias e Agentes Comunitário de 

Saúde do município de Mirassol D’Oeste, com efeito retroativo ao mês de 

janeiro Em decisão de id 30656966, este Juízo postergou a análise da 

liminar, determinando a notificação da autoridade apontada como coatora 

para que prestasse as informações necessárias em 10 (dez) dias. A 

autoridade coatora manifestou em ID 31137872 aduzindo, em síntese, que 

apesar do piso ser inferior ao nacional todos os agentes recebem valor 

superior mensalmente, bem como que os profissionais do nível 2 já 

recebem valor muito acima do piso citado. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente observo que a 

inicial preenche os requisitos do Diploma Processual Civil, bem como do 

art. 6º, da Lei 12.016/2009, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. O presente feito possui 

como pedido liminar a concessão de aumento de proventos dos Agentes 

de Combates a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde do município de 

Mirassol D’Oeste, alegando que seus direitos líquidos e certos foram 

violados. No caso vertente compulsando os autos, verifico que o 

Impetrante pretende alteração do piso remuneratório dos Agentes de 

Combates a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde deste município 

decorrentes da atualização anual publicada pelo Governo Federal pela Lei 

13.708/2018, o que por si só já justifica o indeferimento do presente pleito 

liminar, nos moldes do §2º do art. 7º da Lei 12.016/2009, vejamos: § 2º 

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação 

de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. Ademais, deve ser considerando ainda que a 

concessão a liminar vindicada, implicaria aumento dos vencimentos dos 

professores, sendo temerário ao erário nos idos atuais em que se vive 

verdadeira crise agravada pela pandemia do coronavírus, cenário de 

incertezas e de escassez de recursos, tendo-se que se eleger as 

prioridades à satisfação dos interesses primários em jogo. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. Execução 

provisória. Inadmissibilidade. Servidor público. Cargos assemelhados. 

Equiparação. Gratificação de Atividade Industrial (GAI). Alteração da base 

de cálculo. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental 
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improvido. Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c o § 3º do art. 14 da Lei nº 

12.016/2006. Não se admite, antes do trânsito em julgado, execução de 

decisões concessivas de segurança que impliquem reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento, extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza a servidor público” (STF, SS 

4.041-AgR/AM, Rel. Min. Cezar Peluso). “Agravo Regimental em 

Suspensão de Segurança. 2. Equiparação salarial. 3. Aumento de 

vencimentos, mediante concessão de medida liminar, de delegados de 

polícia. Afronta ao art. 7º, § 2º, da Lei n.º 12.016/2009. 4. Agravo 

regimental desprovido” (STF, SS 3.330-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes) 

Agravo Regimental em Suspensão de Segurança.2. Equiparação salarial. 

3. Aumento de vencimentos, mediante concessão de medida liminar, de 

delegados de polícia. Afronta ao art. 7º, § 2º, da Lei n.º 12.016/2009. 4. 

Agravo regimental desprovido. (STF, SS 3.329-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar 

Mendes) Diante das considerações tecidas, e com arrimo nos 

entendimentos jurisprudenciais acima expostos, INDEFIRO a liminar 

postulada, sem que isso enseje a precipitada conclusão da não 

importância das atividades desenvolvidas pelos sindicalizados sobretudo 

no contexto atual de pandemia. Considerando que a autoridade coatora já 

apresentou suas informações antes da prolação da presente decisão, 

notifique-se acerca da presente decisão. CIENTIFIQUE ao respectivo órgão 

de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, 

nos moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, dê-se VISTA 

dos autos ao representante do Ministério Público. Com o decurso dos 

prazos acima, independentemente de manifestação, venham-me os autos 

CONCLUSOS para decisão, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, 

da já referida Lei n. 12.016/2009. Registre-se que o presente feito tramita 

com PRIORIDADE para julgamento, nos termos do artigo 7º, § 4º, da Lei n. 

12.016/2009. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERNANDO LINHARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000703-97.2020.8.11.0011 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROGERIO FERNANDO LINHARES REU: 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. De pronto, a despeito do disposto na 

Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. RECEBO a inicial em todos 

os seus termos e CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica. CITE-SE a parte requerida para, no prazo 

legal, responder à lide, se assim o quiser, com as advertências de praxe. 

Transcorrido o prazo, à autora para se manifestar em 15 (quinze) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003472-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENA DA SILVA LEOCADIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003472-15.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA LENA DA SILVA LEOCADIO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Concessão de Aposentadoria por Idade Rural”, proposta por MARIA LENA 

DA SILVA LEOCADIO contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos, sob o fundamento de que preencheria os 

requisitos para tanto. Com a inicial vieram os documentos de id nº 

24039191/24039205. A inicial foi recebida em id nº 25123522, sendo 

determinada citação da demandada. Contestação apresentada em id nº 

25373021. Impugnação à contestação apresentada em id nº 25919966. O 

feito fora saneado em id nº 26090012, com designação de solenidade de 

instrução e julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas 

duas testemunhas da autora fazendo alegações finais remissivas 

requerendo tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não 

se fez presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 

alegações. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A aposentadoria constitui um dos mais 

importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a instituição 

de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria prevista 

no art. 40, I, da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo 

regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, §7º também 

assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da Previdência Social, 

reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo tempo mínimo 

necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima alcançada. 

Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram mantidas 

pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada 

sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores 

rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro 

e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo 

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

24039196/24039205). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 
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alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, dedicou-se à atividade rural em regime de economia familiar 

pela maior parte de sua vida, tudo ratificado pelas testemunhas em mídia 

inserida em id nº 29195677, 31069166 e 31069947, as quais afirmam 

conhecer a autora por pelo menos 40 (quarenta) anos. A respeito do 

período de trabalho rural, como se pode observar, a parte autora 

comprovou que, por pelo menos 30 (trinta) anos, exerceu o trabalho rural, 

vencendo, portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 

8.213/91, além de já possuir mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural 

por idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 

da Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” Posto isso, 

saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhadora rural, razão por que CONDENO o 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

MARIA LENA DA SILVA LEOCADIO, no valor de 01 (um) salário mínimo, a 

contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores 

ao quinquênio, com incidência de juros de mora[3] a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida[4], JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança[5]”. Por oportuno, 

DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT,07 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] No que tange aos juros, seguindo 

recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a 

partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que 

entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do 

que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 
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são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [4] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [5] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001892-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001892-47.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOAO BATISTA DE ALMEIDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de 

Auxílio-Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez Rural com Pedido de 

Tutela de Urgência” proposta por JOÃO BATISTA DE ALMEIDA contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições 

de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio doença em 

sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos 

de id nº 20956528/20957422. A inicial foi recebida em id nº 20962092, 

sendo determinada citação da demandada, com o indeferimento do pedido 

de tutela, além de ser determinada a realização de perícia. Devidamente 

citada, a demandada apresentou contestação em id nº 21217960. 

Impugnação à contestação inserida no id nº 21774863. Laudo pericial 

aportado em id nº 24850217. A parte autora apresentou manifestação em 

id nº 25327553, ao passo que a demandada, mesmo intimada, quedou-se 

silente, consoante certificado em id nº 25767445. Em decisão de id nº 

26513709 o feito fora convertido em diligência, sendo designada audiência 

de instrução e julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram 

inquiridas duas testemunhas da autora fazendo alegações finais 

remissivas requerendo tutela antecipada, ao passo que a Autarquia 

demandada não se fez presente, precluindo seu direito na apresentação 

das derradeiras alegações. Após, vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne da questão 

encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum 

momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado especial, a parte autora acostou aos autos como início de prova 

material os documentos em id nº 20957398/20957408. Em sede de 

audiência de instrução foram inquiridas duas testemunhas para 

comprovação da qualidade de segurado especial, sendo que ambas 

confirmaram que a parte autora sempre se dedicou ao labor na lide rural 

em regime de economia familiar, não havendo se utilizado de maquinários, 

inexistindo empregados, além de sempre trabalhar na plantação e colheita 

de alimentos para própria subsistência, tendo que parar de trabalhar em 

razão de sua doença. Analisando detidamente o laudo pericial encartado 

em id nº 24850217, aferem-se as informações: “ No momento total (...) 

sugiro 12 meses (...) Apresenta quadro de transtorno ortopédico da 

coluna lombar, configurando incapacidade de caráter total e temporária 

(...)”. Vale registrar que, em que pese a autora requerer a total 

procedência dos pedidos vertidos na exordial, considerando que o autor 

só se encontra incapaz temporariamente, podendo ser reabilitado 

profissionalmente, não merece guarida o pleito de aposentadoria por 

invalidez. Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para 
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obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial 

procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por 

invalidez, com o olhar volvido ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

possível verificar a ausência do preenchimento dos requisitos, in verbis: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, o pleito de conversão em voga não merece próspero, 

conforme entendimento jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: 

“PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR (A) RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO DO INSS. 

INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO (A). TERMO INICIAL. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - 

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 

496, § 3º, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial. II - A 

aposentadoria por invalidez é cobertura previdenciária devida ao (à) 

segurado (a) incapaz total e permanentemente para o exercício de 

atividade, desde que cumprida a carência de 12 contribuições mensais, 

dispensável nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III 

- Comprovado o exercício da atividade rural pelo período legalmente 

exigido. Incapacidade parcial e temporária que impede o trabalho habitual 

comprovada por laudo pericial. Auxílio-doença mantido. IV - Termo inicial 

do benefício mantido, pois comprovado o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício desde o requerimento 

administrat ivo.  V -  Apelação improvida.  (TRF-3 -  Ap: 

00212589020184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2018, NONA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/12/2018)” “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. CONDIÇÃO 

DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. 

Sentença sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação 

imposta ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. São requisitos 

para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de 

auxílio-doença: a qualidade de segurado da Previdência Social, com o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, III e art. 39, I, ambos 

da Lei 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade que garanta a subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da Lei 8.213/91), 

devendo essa incapacitação ser definitiva, para a aposentadoria por 

invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença. 3. A concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez para trabalhador rural, segurado 

especial, independe do cumprimento de carência, entretanto, quando os 

documentos não forem suficientes para a comprovação dos requisitos 

previstos em lei - prova material plena (art. 39, I c/c 55, § 3º, da Lei 

8.213/91), exige-se a comprovação do início de prova material da atividade 

rural com a corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal. 4. 

Na hipótese, a qualidade de segurada especial da parte autora restou 

devidamente comprovada mediante início razoável de prova material, 

conforme os documentos catalogados à inaugural, corroborados por 

prova testemunhal idônea e inequívoca, evidenciando-se o efetivo 

exercício de labor rural pela parte requerente. 5. Segundo o laudo pericial 

(fls. 68/72), a parte autora é portadora de visão monocular, apresentando 

incapacidade parcial e temporária para o trabalho desde 09/2014. Deste 

modo, mostra-se inviável a concessão da aposentadoria por invalidez 

devido a não comprovação da incapacidade laborativa total e permanente. 

Entretanto, afigura-se exequível a tentativa de reabilitação do requerente 

para desempenhar outras atividades compatíveis com a sua limitação. 6. 

Tendo a sentença fixado o termo inicial do benefício na data do 

deferimento da tutela antecipada e ante a ausência de recurso voluntário 

da parte autora neste ponto, deve prevalecer o termo inicial conforme o 

comando sentencial, consoante o disposto na Súmula 45 do STJ ("No 

reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar a condenação imposta 

à Fazenda Pública"), sob pena de caracterização de indevida reformatio in 

pejus. Devem ser descontados eventuais importes recebidos, no mesmo 

período, a título de benefício inacumulável. 7. A correção monetária deve 

observar onovo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, no qual 

restou fixado o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser 

aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 

Juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 8. Os 

honorários advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações 

vencidas até a prolação da sentença de procedência, ou do acórdão que 

reforma o comando de improcedência da pretensão vestibular. 9. 

Apelação do INSS desprovida e remessa oficial, tida por interposta, 

parcialmente provida para que sejam observados os consectários legais. 

(TRF-1 - AC: 00295653320164019199 0029565-33.2016.4.01.9199, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de 

Julgamento: 06/12/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

23/01/2018 e-DJF1)” Ressalto que, embora o juiz não esteja adstrito ao 

laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou 

fatos provados nos autos, no caso em tela, não se vislumbra outros 

elementos que se sobreponham à conclusão técnica apresentada pelo 

expert do Juízo. Não há nos autos atestados, receituários, laudos, 

prontuários que possam corroborar com as afirmações de incapacidade 

permanente. Nesse sentido, vem decidindo a jurisprudência pátria: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. 

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. 

VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). No que tange ao pleito de tutela 

antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 

do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários 

argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 446 de 810



no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo 

palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de JOÃO 

BATISTA DE ALMEIDA, no valor legal, a partir da data do requerimento 

administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, 

contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da 

incapacidade ao INSS administrativamente, no valor legal, com incidência 

de juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, 

no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, 

“a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança[4]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 

299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da 

Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que 

tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 

1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a 

ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 5502 Nr: 639-08.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Santana Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Oliveira da Silva - 

OAB:9395/MT
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 Vistos.

Ante o teor da informação constante às fls.190/195, ao exequente para 

pugnar o que de direito em 10 (dez) dias, sob pena de extição anômala do 

feito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 91253 Nr: 4123-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maiza Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gregorio Mariano, Edis Maria Teixeira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da informação constante às fls.354/362-verso, antes de 

apreciar o pedido de fl.362-verso, INTIME-SE o exequente quanto o teor da 

não localização do requerido quanto à penhora, em respeito ao 

contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 224105 Nr: 4355-52.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jecira Ferreira Lemes, Jovelina de Oliveira Possavats, 

Ítalo Celso Marcucci, Luciano Nanci Carnielo, Rodrigo Roberto Morais, 

Lourdes de Oliveira Mateus, Aparecido Donizete Marconato, João Laranja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 Vistos.

Considerando que o laudo pericial foi devidamente homologado, nos 

termos do art.465,§ 4º ,CPC, consoante decisão de fl.460, DEFIRO o 

pedido de fls.464/466, expedindo-se o competente alvará em favor do 

perito.

 No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão de fl.463.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 237037 Nr: 1275-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unifrigo Industria e Comércio Importação e 

Exportação Ltda, Denio Altivo de Oliveira, Claudio Ney de Faria Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ADRIANE DE SOUZA - 

OAB:86343 MG

 Com efeito, compulsando detidamente os autos, verifico que realmente 

assiste razão ao peticionante eis que, consoante certificado em fls. 322, o 

patrono não fora intimado da decisão de fls. 228/229, bem como dos 

demais atos subsequentes, vislumbrando-se patente cerceamento de 

defesa, de forma que a declaração de nulidade de referidos atos é medida 

de vigor.

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do 

CPC, razão por que passo a sanar a nulidade apontada.

Tendo em vista o certificado em fls. 322, dando conta da ausência de 

intimação do patrono desde o decidido em fls. 228/229, ficando cristalino o 

cerceamento de defesa que lhe fora imposto, DETERMINO seja sanada a 

falha pela Serventia do Juízo no que se refere ao cadastramento do 

patrono em voga, bem como TORNO NULO todos os atos subsequentes à 

decisão de fls. 228/229, motivo pelo qual REABRO o prazo recursal em 

favor do demandado da decisão em voga.

Considerando o reconhecimento da nulidade supracitada, DETERMINO seja 

imediatamente DESBLOQUEADO os valores constritos em fls. 288/291, 

expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

 INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000497-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO (REU)

MARCIO LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA (REU)

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1000497-54.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação monitória proposta 

por BANCO RODOBENS S.A em face de TROPICAL COMÉRCIO DE GÁS E 

ÁGUA MINERAL LTDA ME, AGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO e 

MARCIO LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA, ambos qualificados na inicial. 

No ID 23794381 este Juízo saneou o feito, fixou os pontos controvertidos 

e determinou a intimação das partes para que especificassem as provas 

que pretende produzir. A parte autora se manifestou no ID 25168785, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. A parte requerida se 

manifestou no ID 25263290, pugnando pelo depoimento pessoal da parte 

autora e oitiva de testemunhas. Os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante o pedido de ID 25263290, 

defiro a produção de prova oral e depoimento pessoal do autor, de modo 

que designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de junho de 

2020, às 14h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, frisando-se que o 

rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°,do CPC, indicando as que 

comparecerão independentemente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. No que tange ao depoimento pessoal do autor, 

expeça-se mandado, no endereço dele, para que ele compareça à 

audiência, devendo ser advertido de que, deverá prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, no caso não comparecer e, no caso de 

comparecer, recusar-se a depor. Intimem-se a parte requerida, via DJE, 

através de seu advogado constituído, para que compareça à audiência 

acompanhada de seu respectivo advogado e testemunhas. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003535-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VERSALLI PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO DA SILVA RAMOS OAB - MT23771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DO CARMO PACHECO (REU)

 

Código n. 1003535-40.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 12 de maio de 2020, às 14h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000243-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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F. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO OAB - MG174149 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código n. 1000243-47.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 12 de maio de 2020, às 13h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002485-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1002485-76.8.11.0011 Requerente: JOÃO ALVES PEREIRA Réu: BANCO 

BRADESCO S/A SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se revela ação de repetição 

de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência, ajuizada por João 

Alves Pereira em face do Banco Bradesco S/A. O requerente aduziu 

receber benefício previdenciário em sua conta, de modo que teria notado 

que estavam sendo realizados descontos em seu benefício, oriundos de 

supostos contratos com o requerido, cujos serviços seriam “Cesta 

Bradesco Expresso, Título de Capitalização, Bradesco Vida Previdência”, 

os quais ocasionaram um desconto no valor de R$2.204,76 (dois mil e 

duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos). Ressai da inicial que o 

requerente é pessoa idosa e analfabeta, de modo que teria demorado a 

perceber tais descontos, bem assim, aduziu não ter contratado com o 

requerido. Citado, o requerido apresentou contestação e, na sequência, a 

autora apresentou a respectiva réplica. Na sequência, as partes foram 

intimadas para que indicassem as provas que pretendiam produzir para 

deslinde do feito, sendo que a requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. De outro turno, o demandado nada disse. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, impende ressaltar que 

a presente demanda versa sobre direitos consumeristas, de modo que 

será analisada à luz dos regramentos insculpidos na Lei 8.078/90. Em 

síntese, a requerente aduziu não ter realizado abertura de conta corrente 

com todos os encargos descontados, pois procurou a instituição 

financeira apenas para abertura de conta salário exclusiva para o 

recebimento do benefício previdenciário e por ser analfabeto, o requerido 

teria se aproveitado da situação para creditar em sua conta bancária 

serviços que não pediu. O requerido afirmou que, em que pese a 

requerente negar, teria formulado, de fato, a abertura de conta corrente, 

todavia, não trouxe qualquer documento indicando a manifestação 

expressa de contratação do autor, bem ainda a anuência dos encargos 

bancários debitados. O cerne da questão reside na contratação ou não do 

serviços bancários oriundos de conta corrente pelo autor, de modo que, 

consoante mencionado alhures, por tratar-se de relação de consumo, 

revestida das peculiaridades à que a lei específica lhe confere, o ônus 

probandi é atribuído à prestadora de serviços, haja vista a 

hipossuficiência técnica do autor. Do referido ônus tentou, sem êxito, se 

desincumbir o requerido. A instrução processual demonstrou que os 

descontos não foram solicitados. Destarte, mostra-se patente o 

comportamento abusivo do demandado, de modo que a medida de rigor é 

declarar a inexistência de débitos oriundos da conta corrente em nome do 

autor. No que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro do 

valor do contrato 804718755, trata o artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor, in litteris: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

Neste sentido, o requerido não demonstrou a livre manifestação da 

vontade de o autor contratar a abertura de conta corrente, sendo que o 

autor procurou a instituição para abertura de conta salário para fins de 

recebimento do benefício previdenciário. Assim, a restituição do valores 

relativos ao contrato vai de encontro ao que estabelece o artigo suso, haja 

vista que foram debitados, sem a sua anuência, o montante de R$ 

2.204,76 (dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos) a 

título de serviços bancários que não foram utilizados. Ante tais 

fundamentos, devida a restituição do indébito. No mesmo sentido, a prática 

abusiva do requerido está prevista no art. 39, I, do CDC: Art. 39. É vedado 

ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:8 

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento 

de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos; De outro norte, no que concerne ao pedido de indenização 

por danos morais, verifica-se que o caso retrata mero descumprimento 

dos deveres contratuais e, nestes caos, não tem considerado dano 

suficiente para merecer indenização. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para 

condenar a requerida à restituição em dobro ao autor no valor de R$ 

2.204,76 (dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos), e 

declaro nulo os serviços bancários debitados sem a anuência da parte, 

devendo a conta bancária ser alterada para conta salário benefício, 

devendo ser acrescida a correção monetária dos valores pelo INPC-E e 

juros de mora de 1% a.m. ( um por cento ao mês) a partir da citação. 

Defiro a liminar pleiteada na exordial, devendo a instituição financeira 

abster os descontos na conta bancária do autor no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), sob as penalidades cabíveis. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem ainda de 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. Certificado o trânsito em jugado, remetam-se os 

autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades 

e anotações de praxe. P.R.I.C Mirassol D'Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002485-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1002485-76.8.11.0011 Requerente: JOÃO ALVES PEREIRA Réu: BANCO 

BRADESCO S/A SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se revela ação de repetição 

de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência, ajuizada por João 

Alves Pereira em face do Banco Bradesco S/A. O requerente aduziu 

receber benefício previdenciário em sua conta, de modo que teria notado 

que estavam sendo realizados descontos em seu benefício, oriundos de 

supostos contratos com o requerido, cujos serviços seriam “Cesta 

Bradesco Expresso, Título de Capitalização, Bradesco Vida Previdência”, 

os quais ocasionaram um desconto no valor de R$2.204,76 (dois mil e 

duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos). Ressai da inicial que o 

requerente é pessoa idosa e analfabeta, de modo que teria demorado a 

perceber tais descontos, bem assim, aduziu não ter contratado com o 

requerido. Citado, o requerido apresentou contestação e, na sequência, a 

autora apresentou a respectiva réplica. Na sequência, as partes foram 

intimadas para que indicassem as provas que pretendiam produzir para 

deslinde do feito, sendo que a requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. De outro turno, o demandado nada disse. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, impende ressaltar que 

a presente demanda versa sobre direitos consumeristas, de modo que 

será analisada à luz dos regramentos insculpidos na Lei 8.078/90. Em 

síntese, a requerente aduziu não ter realizado abertura de conta corrente 

com todos os encargos descontados, pois procurou a instituição 

financeira apenas para abertura de conta salário exclusiva para o 
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recebimento do benefício previdenciário e por ser analfabeto, o requerido 

teria se aproveitado da situação para creditar em sua conta bancária 

serviços que não pediu. O requerido afirmou que, em que pese a 

requerente negar, teria formulado, de fato, a abertura de conta corrente, 

todavia, não trouxe qualquer documento indicando a manifestação 

expressa de contratação do autor, bem ainda a anuência dos encargos 

bancários debitados. O cerne da questão reside na contratação ou não do 

serviços bancários oriundos de conta corrente pelo autor, de modo que, 

consoante mencionado alhures, por tratar-se de relação de consumo, 

revestida das peculiaridades à que a lei específica lhe confere, o ônus 

probandi é atribuído à prestadora de serviços, haja vista a 

hipossuficiência técnica do autor. Do referido ônus tentou, sem êxito, se 

desincumbir o requerido. A instrução processual demonstrou que os 

descontos não foram solicitados. Destarte, mostra-se patente o 

comportamento abusivo do demandado, de modo que a medida de rigor é 

declarar a inexistência de débitos oriundos da conta corrente em nome do 

autor. No que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro do 

valor do contrato 804718755, trata o artigo 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor, in litteris: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” 

Neste sentido, o requerido não demonstrou a livre manifestação da 

vontade de o autor contratar a abertura de conta corrente, sendo que o 

autor procurou a instituição para abertura de conta salário para fins de 

recebimento do benefício previdenciário. Assim, a restituição do valores 

relativos ao contrato vai de encontro ao que estabelece o artigo suso, haja 

vista que foram debitados, sem a sua anuência, o montante de R$ 

2.204,76 (dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos) a 

título de serviços bancários que não foram utilizados. Ante tais 

fundamentos, devida a restituição do indébito. No mesmo sentido, a prática 

abusiva do requerido está prevista no art. 39, I, do CDC: Art. 39. É vedado 

ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:8 

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento 

de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos; De outro norte, no que concerne ao pedido de indenização 

por danos morais, verifica-se que o caso retrata mero descumprimento 

dos deveres contratuais e, nestes caos, não tem considerado dano 

suficiente para merecer indenização. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para 

condenar a requerida à restituição em dobro ao autor no valor de R$ 

2.204,76 (dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e seis centavos), e 

declaro nulo os serviços bancários debitados sem a anuência da parte, 

devendo a conta bancária ser alterada para conta salário benefício, 

devendo ser acrescida a correção monetária dos valores pelo INPC-E e 

juros de mora de 1% a.m. ( um por cento ao mês) a partir da citação. 

Defiro a liminar pleiteada na exordial, devendo a instituição financeira 

abster os descontos na conta bancária do autor no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), sob as penalidades cabíveis. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem ainda de 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. Certificado o trânsito em jugado, remetam-se os 

autos ao arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades 

e anotações de praxe. P.R.I.C Mirassol D'Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003888-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1003888-80.2019.811.0011 Autor: GILMAR ALVES DOS SANTOS Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Gilmar Alves dos Santos em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho híbrido. 

O autor afirmou, na inicial, exercer atividade rural em regime de economia 

familiar desde a infância, tendo auxiliado seus pais no cultivo de terra para 

plantação de arroz, feijão, milho e etc. Registrou, o autor, que ao longo de 

sua vida possuiu alguns vínculos trabalhistas urbanos, entrementes, entre 

os labores desempenhados, exercia atividade campesina, a qual teria 

passado a desempenhar efetivamente em meados do ano de 1999, até os 

dias atuais. Recebida a inicial, este Juízo indeferiu o pleito de tutela 

antecipada, o demandado foi citado, apresentando resposta na forma de 

contestação, ocasião em que postulou pela improcedência do pedido 

ventilado na inicial. Na sequência, o autor apresentou réplica à 

contestação ofertada. Por conseguinte, foi designada audiência de 

instrução e julgamento, sendo que na solenidade foram inquiridas duas 

testemunhas arroladas pela parte requerente. Encerrada a instrução 

processual, os autos permaneceram conclusos para prolação de 

sentença. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A 

previsão da aposentadoria por idade rural híbrida/mista A aposentadoria 

por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no 

artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” 

De outro viés, por meio do texto trazido pela lei 11.718 de 2008, foi incluído 

ao artigo 48, §3º, do aludido diploma legal, o qual dispõe: § 3º Os 

trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao 

disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Assim, a 

existência de vínculos trabalhistas urbanos desempenhados pelo 

trabalhador rural, não descaracterizam tal condição, ao revés, tais 

vínculos são incorporados ao tempo total de serviço prestado em regime 

de economia familiar. Em tempo, mister ressaltar que são necessários o 

preenchimento dos seguintes requisitos para a concessão da benesse 

pleiteada: 1) O implemento da idade, 60 (sessenta) anos, se mulher, e 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem; 2) A comprovação da qualidade de 

segurado especial; 3) A comprovação dos vínculos urbanos; A PROVA 

RELATIVA À PARTE AUTORA I – DO REQUISITO IDADE Do compulsar dos 

autos, em análise aos documentos colacionados pelo autor, mormente no 

que se refere aos documentos de identificação pessoal, averígua-se que 

a requerente nasceu em 21 de novembro de 1953, de modo que, quando 

da formulação do requerimento administrativo, contava com 65 (sessenta 

e cinco) anos de idade. Desse modo, conclui-se pelo preenchimento do 

requisito etário. II – DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL De proêmio, 

guisa frisar que é uníssono o entendimento jurisprudencial e doutrinário de 

que para comprovação de labor rural é necessário um início razoável de 

prova material, corroborado por inequívoca e robusta prova testemunhal. 

De tal ônus contata-se que se desincumbiu a autora, veja-se. Para 

sustentar as alegações perpetradas na inicial, a autora colacionou nos 

autos certidão de casamento do ano de 1981, onde consta qualificado 

como lavrador; registro no sindicato de trabalhadores rurais, filiado desde 

a data de 01/10/1983; uma declaração de antigo empregador rural, 

atestando o labor rural do autor em sua fazenda; apresentou certidão de 

óbito da esposa e certidão de nascimento dos três filhos que sempre 

viveu com ele. Juntou ainda o CNIS atestando vínculos trabalhistas 

urbanos. De outra senda, robustecendo o acervo probatório documental 

apresentado pelo requerente, em audiência de instrução e julgamento, 

realizada perante este Juízo, foram inquiridas duas testemunhas, sendo 

ambas taxativas ao atestar o desempenho de atividades rurícolas pelo 

requerente. Rosa Taninado, primeira testemunha ouvida, disse conhecer a 

requerente há 30 (trinta) anos, afirmando que já se conheceram no meio 

rural. A senhora Rosa asseverou que o requerente sempre viveu com os 

pais, desempenhando atividades campestres como plantação de feijão e 

arroz, mais tarde, teria se mudado para uma fazenda com a finalidade de 

continuar exercendo o labor rural. Atualmente estaria desempenhando 

atividade como segurança de instituição de ensino. Corroborando tais 

afirmações, o senhor Pedro Rolim disse que conhece o autor há muitos 

anos, tendo ele sempre residido com os pais, mesmo após o casamento, 
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continuou desempenhando atividades campestres. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou, no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) 

Sobre o documento em que consta a qualificação como lavrador, também 

o Superior Tribunal de Justiça tem julgado, reiteradamente, que serve 

como idôneo início de prova material para demonstrar o período de 

trabalho no campo. Veja-se: “1. Os documentos que atestam a condição 

de lavrador do cônjuge da autora constituem início razoável de prova 

documental, para fins de comprovação de tempo de serviço. Deve se ter 

em mente que a condição de rurícula da mulher funciona como extensão 

da qualidade de segurado especial do marido. Se o marido desempenhava 

trabalho no meio rural, em regime de economia domiciliar, há a presunção 

de que a mulher também o fez, em razão das características da atividade - 

trabalho em família, em prol de sua subsistência (AR 2.544/MS, Rel. 

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 28/10/2009, DJe 20/11/2009). 2. Conforme orientação pacificada por 

esta Corte no julgamento do Recurso Especial 1.321.493/PR, 

representativo de controvérsia, considerando a inerente dificuldade 

probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de 

prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não 

implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a 

reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova 

testemunhal (REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).” (AR 4060 / 

SP, Terceira Seção, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. 

28/09/2016, DJe 04/10/2016) III – DOS VÍNCULOS URBANOS Tangente ao 

exercício de atividade urbana exercida pela parte autora, esta restou 

devidamente comprovada, através do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais – CNIS, colacionado pelo requerente. Extrai-se do aludido 

documento que a requerente possui período de contribuição de 79 

(setenta e nove) meses, sendo que tal período somado aos longos anos 

de atividade rural exercida pelo autor (cerca de 30 anos), preenchem os 

períodos de tempo e carência de contribuição exigidos em lei. A 

INSCRIÇÃO NA PREVIDÊNCIA SOCIAL A inscrição na Previdência Social 

não pode ser requisito indispensável, no caso de segurando especial, 

para se fazer jus ao beneficio de aposentadoria rural. Essa condição, por 

si só, também não autoriza o afastamento do direito ao benefício. Isso 

porque, tendo ficado demonstrado o efetivo exercício de atividade rural 

como segurada especial, em regime de economia familiar, não pode ser 

responsabilizada por filiação a Previdência Social e nem por eventuais 

contribuições sociais não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em 

que o segurado ajuizou a presente ação em face do indeferimento 

administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia 

sustentou insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos 

que o autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo o autor demonstrado, por documentação legitima que já laborou em 

meio rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que o autor permaneceu trabalhando no 

campo, como trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, acrescido ao período de contribuição pelos vínculos urbanos, 

restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade híbrida. TEMA N. 1007 DO E. STJ “O tempo de 

serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 

8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do artigo 48, 

parágrafo 3º, da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor 

misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no 

momento do implemento do requisito etário ou do requerimento 

administrativo, (Resp. 1.674.221 – SP, disponível em: " Considerando estas 

fundamentações, não há falar em suspensão do feito, conforme arguido 

preliminarmente em contestação pelo requerido. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria rural 

por idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício postulado no valor a ser calculado pelo demandado, mais 13 º 

salário e, ainda, das parcelas em atraso, relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incidir desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10%(dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação. 

Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (datado e assinado digitalmente)
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Código n. 1003923-40.2019.8.11.0011 Autor (a): EDINEIA DE OLIVEIRA 

Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO 

Aqui se tem ação proposta por Edineia de Oliveira em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A 

requerente teria pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, 

entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o 

fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural. Disse ainda que realiza atividades rurícolas desde tenra idade, pois 

auxiliava seus pais em regime de economia familiar. Para corroborar com 
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suas alegações, a requerente amealhou aos autos diversos documentos. 

Citada, a autarquia requerida apresentou contestação nada dizendo com 

relação a estes autos, apenas reunindo comentários à legislação 

previdenciária. Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas 

duas testemunhas arroladas pela requerente. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e Decido. A previsão da aposentadoria por idade 

para os segurados especiais. A aposentadoria por idade para aqueles 

que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º 

da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade 

será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, 

completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para 

sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza 

o benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou aos autos diversos documentos, dentre 

eles o CAD ÚNICO, comprovando a sua composição familiar, certidão de 

casamento e óbito do esposo, o qual consta como agricultor, há também 

identidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em nome do falecido 

esposo, o qual foi filiado desde o ano de 1982; contrato de comodato de 

pasto; termo de opção para realização de operação/prestação com 

diferimento do ICMS, e notas fiscais de aquisição de produtos rurícolas. Na 

audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao 

afirmarem que conhecem a autora há muitos anos, relatando as atividades 

campestres por ela desenvolvida junto aos pais. Disseram ainda que não 

havia funcionários para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez 

que toda a produção girava em torno da manutenção da própria 

subsistência. Complementaram que atualmente a autora reside na cidade, 

há aproximadamente 01 (um) ano. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Código n. 1003921-70.2019.8.11.0011 Autor (a): NILDA CABRIOTTI 

DUARTE Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Nilda Cabriotti Duarte em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Disse ainda que realiza atividades rurícolas desde tenra 

idade, pois auxiliava seus pais em regime de economia familiar. 

Posteriormente, contraiu matrimônio e permaneceu na seara rural. Para 

corroborar com suas alegações, a requerente amealhou aos autos 

diversos documentos. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas reunindo 

comentários à legislação previdenciária. Em audiência de instrução e 

julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais. A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1° Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos diversos documentos, dentre eles o CNIS, onde consta tão 

somente benefício de aposentadoria por invalidez com data fim prevista 

para o mês 06/2020, certidão de casamento, constando seu esposo como 

lavrador; ficha de matrícula dos filhos atestando o endereço rural e 

qualificação profissional como lavradora; contrato de concessão de uso 

de terras do INCRA, constando qualificada como agricultora; enotas 

fiscais de aquisição de produtos rurícolas. Na audiência de instrução e 

julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que conhecem 

a autora há mais de 20 (vinte) anos, relatando as atividades campestres 

por ela desenvolvida junto aos pais e posteriormente, junto ao esposo. 

Disseram ainda que não havia funcionários para o auxílio, muito menos 

maquinários agrícolas, vez que toda a produção girava em torno da 

manutenção da própria subsistência. Complementaram que atualmente ela 

reside no assentamento concedido pelo INCRA. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 
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Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003824-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003824-70.2019.8.11.0011 Autor (a): VALDELICE ALVES 

PEREIRA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Valdelice Alves Pereira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Disse ainda que realiza atividades rurícolas desde tenra 

idade, pois auxiliava seus pais em regime de economia familiar. 

Posteriormente, conviveu em união estável fática e permaneceu na seara 

rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente amealhou aos 

autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas reunindo 

comentários à legislação previdenciária. Em audiência de instrução e 

julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais. A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1° Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos diversos documentos, dentre eles o CNIS, onde inexiste 

qualquer contribuição previdenciária; certidão de casamento dos genitores 

indicando a residência rural; contrato de compra e venda de pequena terra 

rural realizada por seu genitor no ano de 1970; contrato de permuta de 

imóveis rurais; requerimento de matrícula da autora no curso de 1º grau, 

constando como responsável seu genitor; declaração para cadastro de 

imóvel rural; e a identidade do genitor como trabalhador rural. Na audiência 

de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a autora há aproximadamente de 40 (quarenta) anos, 

relatando as atividades campestres por ela desenvolvida junto aos pais e 

posteriormente, junto ao convivente. Disseram ainda que não havia 

funcionários para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que 

toda a produção girava em torno da manutenção da própria subsistência. 

Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em 

processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 
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prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001990-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAESTY COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1001990-66.2018.8.11.0011 Autor (a): LAESTY COSTA LIMA Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Laesty Costa Lima em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. O 

requerente afirmou ter atingido 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 

aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Citado, o requerido 

apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes autos, 

apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Impugnada a 

contestação, oportunidade em que o autor rechaçou as teses. Após, foi 

realizada audiência de instrução e julgamento, sendo inquiridas 02 (duas) 

testemunhas. Em seguida, os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, o requerido 

arguiu prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Analisados os autos, 

razão assiste a autarquia ré, uma vez que o requerimento administrativo 

se deu em 09/07/2019 e a ação foi proposta em 19/12/2018, motivo pelo 

qual não há prescrição. A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 

8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 

Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o requerente 

acostou ao feito comprovantes das contribuições ao sindicato de 

trabalhadores rurais desde o ano de 2012 até 2018 e o CNIS atestando a 

inexistência de vínculo empregatício urbano. Em audiência de instrução e 

julgamento, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o 

autor há mais 20 (vinte) anos, tendo ele sempre desenvolvido atividades 

campestres, embora residisse na cidade. Disseram ainda que pelo menos 

durante 15 (quinze) anos possuem conhecimento de tais atividades e ele 

não utilizava maquinários, tampouco possui empregados. Disseram ainda 

que toda a atividade exercida foi para manutenção da própria subsistência 

e de sua família. Acrescentaram que atualmente reside nesta 

municipalidade, pois adoeceu, inviabilizando a continuidade dos labores. 

Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em 

processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar Considerando a prova documental, 

corroborada por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício 

da atividade rural pelo período de carência exigido, vez que o autor exerce 

labor rural desde tenra idade. Assim sendo, o regime de economia familiar, 

para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema 

de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que todos os 

membros da família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar, 

sendo o caso do autor, uma vez que exercia labor para sustento próprio e 

de sua esposa. A carência Considerando que ficou demonstrado que o 

autor manteve, durante um longo tempo, o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer ao requerente a condição 

de segurado especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor 
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demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que o autor permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A inscrição na 

Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no caso de 

segurando especial, para se fazer jus ao benefício de aposentadoria rural. 

Essa condição, por si só, também não autoriza o afastamento do direito ao 

benefício. Isso porque, tendo ficado demonstrado o efetivo exercício de 

atividade rural como segurado especial, em regime de economia familiar, 

não pode ser responsabilizada por filiação a Previdência Social e nem por 

eventuais contribuições sociais não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: 

“1. Caso em que o segurado ajuizou a presente ação em face do 

indeferimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no 

qual a autarquia sustentou insuficiência de carência. 2. Mostra-se 

incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, 

com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há 

como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das 

contribuições. 3. Não ofende o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o 

reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural 

registrado em carteira profissional para efeito de carência, tendo em vista 

que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na 

legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de 

assistência e previdência rural (FUNRURAL). 4. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, Primeira Seção, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 05/12/2013, RIOBTP vol. 297 

p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, por 

documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova testemunhal, 

colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em que o autor 

permaneceu trabalhando no campo, como trabalhador rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá 

ser executado após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos 

na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento 

da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-43.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ALVES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000823-43.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Cumpra-se 

com a máxima urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001989-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001989-47.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de embargos à 

execução fiscal ajuizada por GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS em 

desfavor de MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT. Em análise ao caderno 

processual, notadamente em ID n. 26732488, redistribua-se o feito ao 

Juízo da Primeira Vara desta Comarca. Às providências. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Autos: 1000288-51.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação para concessão de 

benefício Previdenciário. Certificado o trânsito em julgado da sentença, a 

parte autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença, 

apresentando os respectivos cálculos para fins de expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (ID 26616075). Instado a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela exequente, a autarquia requerida 

quedou-se inerte (ID 30876262). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsados os autos, verifica-se que instada a se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados pela parte autora/exequente, a 

autarquia ré deixou transcorrer o prazo “in albis”, assim, homologo o 

cálculo contido no ID 26616086, resolvendo o mérito do pedido, devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que se manifestem 

acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos termos do artigo 11 da 

resolução 458/2017. Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, 

desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado 

pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, em nome do 

advogado da parte autora uma vez que a causídica constituída nos autos 

possui poderes para receber e dar quitação. Em tempo, defiro desde já, 

eventual pedido para expedição de RPV em apartado, referente aos 

honorários contratuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol 
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D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000119-30.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Código n. 1000119-30.2020.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 29 de junho de 2020, às 16h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002837-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Código n. 1002837-34.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 12 de maio de 2020, às 15h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000430-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000430-21.2020.811.0011 Aqui se tem ação de guarda 

unilateral c/c alimentos. Defiro à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita considerando que foi demonstrada frágil situação financeira, 

ficando advertida a autora de que, caso venha a ficar demonstrada 

condição financeira diversa, poderá arcar com a multa de que trata a lei de 

alimentos. A parte autora pediu que os alimentos provisórios fossem 

fixados no importe de 50% do salário mínimo, o que perfaz o montante de 

R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Defiro 

em parte o pedido liminar, haja vista que os alimentos serão fixados em 

conformidade com a condição econômica do alimentante, conforme 

disposição do Código Civil, artigo 1.694, §1º, e ainda não existindo essa 

prova nos autos fixo os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, a serem pagos pelo requerido até ulterior deliberação 

judicial. No mais, antes de deliberar a respeito do pedido de guarda 

provisória formulado na exordial, determino que seja realizado estudo 

psicossocial na residência das partes. Deverá constar no laudo as 

condições em que vive a criança, bem assim os vínculos de afetividade 

observados entre ela e seus genitores, devendo ser descrito, ainda, o 

local onde moram, bem como outras ponderações que as profissionais 

reputarem pertinentes. Para tanto, comunique-se à equipe multidisciplinar 

através do GPSEM, salientando à profissional que deverão apresentar o 

laudo psicossocial em 30 (trinta) dias. Na sequência, em consonância com 

a Lei 5.478 de 1968, designo audiência de conciliação e julgamento para o 

dia 12 de maio de 2020, às 16h. Cite-se e intime-se o requerido a 

comparecer à audiência designada. Consigne-se que em não havendo 

conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir da data da efetiva 

realização da audiência. Intime-se o requerente na pessoa de seu 

advogado. Abra-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002837-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Processo n.º 1002837-34.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de obrigação 

de fazer e de indenização por danos morais com pedido de antecipação 

de tutela – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes 

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE e BANCO PAN S.A, em 

que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado à 

reclamada exclua o nome da requerente do cadastro de inadimplentes, 

haja vista o débito cobrado ser indevido, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais). Eis o breve relato dos fatos. 

Preliminarmente, recebo a petição inicial em todos os seus termos, bem 

como defiro à parte requerente os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Cediço que 

para a concessão da medida liminar pleiteada, imprescindível se faz a 

presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso em análise, ainda não há elementos suficientes 

nos autos para análise do pedido de tutela antecipada. Assim, antes de 

decidir quanto ao pleito antecipatório, designo audiência de conciliação, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil para o dia 27 de 

agosto de 2019, às 13h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se 

e intime-se o requerido a comparecer à audiência designada. Consigne-se 

que em não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir 

da data da efetiva realização da audiência. Intime-se a requerente na 

pessoa de seu advogado. Não havendo composição, apresentada ou 

tendo decorrido o prazo para apresentação de resposta, tornem os autos 

conclusos para analise do pedido de antecipação de tutela. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de julho de 2019. (assinado digitalmente) Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000160-94.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CLEMENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

DANIEL ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO GONCALVES DA SILVA (REU)

 

Código n.º 1000160-94.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação ordinária de 

imissão de posse proposta por DANIEL ROBERTO DOS SANTOS e 

MARLENE CLEMENTE DOS SANTOS em face de NIVALDO GONÇALVES 

DA SILVA, por meio da qual o autor pugna pela concessão de tutela 

antecipada para determinar a desocupação do imóvel pelo requerido ou 

terceiro que estiver residindo. Aduzem os autores que adquiriram o imóvel 

junto à Caixa Econômica Federal, via escritura pública de compra e venda. 

Disseram ainda que o requerido havia financiado tal imóvel e diante da 

quebra contratual com a instituição financeira, o bem foi levado à leilão. O 

arremate restou infrutífero, razão porque os autores a adquiriram. 

Todavia, o requerido se nega a sair do bem, não obstante, haveria um 

terceiro residindo, sendo o patrão do requerido. Os autos vieram 

conclusos. Fundamento. Decido. Em se tratando de antecipação de tutela, 

necessária se mostra a verificação do preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

existência da prova inequívoca e a verossimilhança das alegações e haja 

fundado receio de dano irreparável ou fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. No caso, é 

cabível a antecipação da tutela pautada na presença dos requisitos 

ensejadores da medida – art. 300, CPC, que revestem-se na prova da 

propriedade, por meio da escritura pública de compra e venda em ID n. 

28811706, corroborado com o registro do imóvel em ID n. 2811708, 

notificação extrajudicial em ID n. 28811704 e notificação pelo Cartório em 

ID n. 28811710 Assim, restou demonstrada a prova inequívoca da 

plausibilidade do direito material, invocado pelos requerentes, condição 

imprescindível para a concessão da tutela antecipada. Quanto ao fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este requisito também 
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restou demonstrado porque o direito dos requerentes, como atual 

proprietário do bem, vem sendo obstado indevidamente pelo requerido. 

Além disso, não é coerente que a parte autora aguarde a tramitação da 

instrução processual para poder usar e gozar do imóvel adquirido. Deste 

modo, defiro o pedido de antecipação da tutela para AUTORIZAR a 

desocupação voluntária do imóvel pelo requerido ou por quem estiver 

ocupando o imóvel denominado “Lote de terreno urbano, denominado Lote 

13 da Quadra 18, situado no Loteamento Parque Morumbi II, nesta cidade 

de Mirassol D’Oeste-MT, com área de 200,00 m² (duzentos metros 

quadrados), encontrando-se dentro dos seguintes limites e 

confrontações: 10,00 metros de frente para a Rua 11 ; 10,00 metros de 

fundos para o Lote nº 04; 20,00 metros de lado direito para o Lote nº 14; 

20,00 metros de lado esquerdo para o Lote nº 12, sendo que a margem do 

AV-7/M 16.181 consta a averbação de construção em alvenaria para fim 

residencial, com 80,160,48 m² de área construída”, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva a partir do final deste 

prazo. PORÉM, EM RAZÃO DO QUADRO PANDÊMICO PELO QUAL VEM 

PASSANDO A SOCIEDADE, AGUARDEM-SE NOVAS DELIBERAÇÕES 

PARA DETERMINAR-SE A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL De outro vértice, 

designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, para o dia 12 de maio de 2020, às 16h, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cite-se o réu pra comparecimento à audiência e, 

se restar frustrada a conciliação, ficará intimado também para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à 

audiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, EXCETO ORDEM DE 

DESPEJO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM RELAÇÃO AO QUE, COMO JÁ 

DITO, SERÁ DELIBERADO OPORTUNAMENTE. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000576-62.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIDE DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA RUELA JANUARIO (REQUERIDO)

 

Autos: 1000576-62.2020.8.11.0011 Primeiramente, processe-se os autos 

em SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos do art. 189, II, CPC. Aqui se tem 

ação de revogação/anulação de doação de bem imóvel a ascendente, 

cumulada com declaração de união estável e partilha de bens, proposta 

por Laucide de Campos Almeida em desfavor de Marilza Ruela Januario. 

Recebo a petição inicial e defiro as benesses da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes, do CPC/15. Em sequência, designo 

audiência de mediação para o dia 02 de junho de 2020, às 13h. Cite-se e 

intime-se o requerido para que compareça à audiência designada, 

devendo se fazer acompanhar por advogado. Frise-se que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da solenidade, 

devendo o Oficial de Justiça advertir o citando de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

da audiência. Insta salientar que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo penalizado com multa de até 2% 

(dois por cento) do valor da causa. Ressalto, por oportuno, que ambas as 

partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos, tal como prevê o artigo 334, §9, do Código de Processo Civil. 

Ciência ao Ministério Público. Mirassol D’Oeste /MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000350-57.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Processo n.º 1000350-57.2020.811.0011 Aqui se tem ação de suspensão 

de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e 

materiais, com pedido de tutela de urgência ajuizada por Zeneide Ferreira 

de Carvalho em face de Banco BGN S.a/CETELEM. Aduz a inicial que vem 

sendo debitado do benefício previdenciário o valor de R$ 63,67 (sessenta 

e três reais e sessenta e sete centavos), relativo aos empréstimos nº 22- 

516858/15310 no valor de R$ 2.180,77, em 72 (setenta e duas) parcelas 

no valor mensal de R$ 63,67 e o nº 22-516870/15310 no valor de R$ 

2.226,32, em 72 (setenta e duas) parcelas no valor mensal de R$ 65,00 

(sessenta e cinco reais), valores que, segundo ela, jamais contratou. Por 

conseguinte, analisando os autos, nota-se que há pedido de antecipação 

de tutela para abstenção de cobranças das parcelas mensais acima 

elencadas. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, defiro 

a gratuidade de judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código 

de Processo Civil. A parte autora, apesar de ter apresentado 

comprovantes que seu benefício previdenciário vem sofrendo descontos, 

não colacionou nos autos qualquer indício de que a dívida é indevida, 

tampouco indício de inexistência de relação jurídica existente entre o autor 

e o requerido. Neste viés, nota-se que os descontos deram início no ano 

de 2015, não havendo se falar em perigo da demora. Ante o exposto, não 

estando presentes os requisitos próprios, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE JUDICIAL. No mais, 

considerando que a presente demanda versa sobre relação de consumo, 

impositiva se faz a condução do feito em consonância com as regras 

consumeristas. Nesses termos, há que ser dito que, para o desfecho do 

caso, há que se aplicar o artigo 6º VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, pois a relação retratada nos autos não é daquelas em que se 

aplicam os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde a 

inversão do ônus da prova é "ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 

e 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata de fato do 

produto ou serviço, mas sim de relação jurídica apontada como tendo vício 

do produto ou serviço. E sendo aplicada a regra do artigo 6º VIII do Código 

de Defesa do Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, 

distribuir-se o ônus da prova. Nesse contexto, se a autora alegou que, 

como cidadã e consumidora, foi surpreendida com a cobrança de 

empréstimo não contratado, atribuindo o ato lesivo a uma sociedade 

empresária, há que se reconhecer que a parte mais preparada para 

produzir a prova seria a ré. Haja vista a hipossuficiência técnica da parte 

autora, o que autoriza a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 

6º VIII do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, atribuo à ré o 

ônus de provar que foi contratada pelo requerente, apresentado nos 

autos os elementos que entender suficientes para corroborar suas 

alegações. De outro norte, designo audiência de conciliação, nos termos 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, para o dia 26 de maio de 2020, 

às 15h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se o 

requerido a comparecer à audiência designada. Consigne-se que em não 

havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir da data da 

efetiva realização da audiência. Intime-se o requerente na pessoa de seu 

advogado. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA 

Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000685-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TOSTA TANAKA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Autos: 1000685-13.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de indenização por 

danos materiais e morais ajuizada por ANTONIO TOSTA TANAKA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. O autor afirmou na inicial ser proprietário de uma área rural, 

denominada “Fazenda Sucata”, sendo usuário dos serviços prestados 

pela empresa ré, cuja unidade consumidora pode ser identificada sob o n. 

6/444984-9. Afirmou que, na data de 24/08/2018 o cabo componente da 

rede elétrica teria sido rompido, resultando um incêndio, atingindo grande 

parte de sua propriedade rural, bem como diversas cercas de divisão, 

além de outros supostos danos. Tentado contato com a empresa 

requerida, nada foi diligenciado. Por conseguinte, contratou um Engenheiro 

Agrônomo para realização de perícia ambiental, conforme laudo técnico 

em ID 19207477 e 19207481. Em nova tentativa de contato com a 

ENERGISA, informou ter realizado uma vistoria na propriedade, 

oportunidade em que a ré solicitou a apresentação de vários documentos 

para analisar o pedido de ressarcimento integral dos danos. Disse ainda 
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ter providenciado, todavia, o ressarcimento foi negado. Assim, pretende 

com a demanda o ressarcimento dos danos morais e materiais 

supostamente sofridos. Recebida a inicial, determinou-se a realização de 

audiência de conciliação, nos moldes de artigo 334, do Código de 

Processo Civil (ID 19266677). Instalada a solenidade, a parte requerida 

não compareceu (ID 20694983) . A empresa requerida apresentou 

contestação no ID 21239481, ocasião em que pugnou pela oitiva pessoal 

do autor e testemunhas, bem ainda pela realização de perícia técnica 

ambiental. O autor apresentou impugnação à contestação no ID 21616841. 

No ID 24051231, este Juízo inverteu o ônus da prova e determinou a 

intimação das partes para especificação de provas. O autor apresentou 

manifestação no ID 26645079, e pugnou pela produção de prova 

documental, depoimento pessoal das partes e testemunhal. A parte 

requerida não se manifestou (ID 28641565). Os autos vieram conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo irregularidades a 

serem sanadas, declaro o feito saneado e ante tudo que foi dito fixo como 

pontos controvertidos as seguintes questões: - a existência de danos na 

propriedade rural; - nexo de causalidade entre a conduta e o alegado 

dano; - o ato ilícito praticado pela requerida; - quantum devido em eventual 

condenação em perdas e danos; Desta forma, defiro a produção de prova 

documental, oral e técnica, e com esteio no artigo 370, do Código de 

Processo Civil, sendo o Juiz o destinatário da prova e com arrimo nos 

poderes de ampla condução e instrução do processo, designa audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 2020, às 16h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. No que tange ao depoimento pessoal do 

autor, expeça-se mandado, no endereço dele, para que ele compareça à 

audiência, devendo ser advertido de que, deverá prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, no caso não comparecer e, no caso de 

comparecer, recusar-se a depor. Intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhadas de seus respectivos advogados 

e testemunhas. Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não 

será feita pelo juízo, devendo o advogado da parte comprovar, pelo menos 

03 (três) dias antes da realização da audiência, que as intimou para 

comparecerem à solenidade, nos moldes do art. 455, § 1º, do Novo Código 

de Processo Civil. Para realização da perícia ambiental, nomeio a empresa 

Real Brasil Consultoria, com endereço na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 1856, Sala 1403, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-000, 

cidade de Cuiabá/MT, telefone para contato: (65) 3052-7636. Fixo prazo 

de 15 (quinze) dias para que as partes possam formular quesitos, 

eventualmente suplementares, e indicar assistente técnico. Registro que, 

tendo o réu protestado pela produção da prova pericial, o ônus do 

pagamento dos honorários periciais deve ficar às suas expensas. 

Apresentados os quesitos, intime-se o senhor perito judicial para 

apresentação de proposta de honorários. Apresentada a proposta, 

abra-se vistas às partes para manifestação e, não havendo impugnação, 

fica a parte ré intimada a depositar em Juízo, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários periciais. Efetuado o pagamento, determino que 

o perito nomeado seja intimado para designar a data e horário para o início 

dos trabalhos, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para possibilitar a 

intimação das partes. Também deverá informar o prazo máximo para a 

conclusão da perícia. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Após, conclusos. Às providências. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000088-44.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MAZIERO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

Autos: 1000088-44.2019.8.11.0011 Aqui se tem pretensão para registro 

regular de veículo perante o órgão estadual de trânsito. No ID 20701299 

este Juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, e determinou a 

intimação da parte autora para que especificasse as provas que pretende 

produzir. A parte autora se manifestou no ID 22179338, ocasião em que 

pugnou pela produção de prova testemunhal. Os autos vieram conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante o pedido de ID 22179792, 

e considerando que a parte requerida protestou pela produção genérica 

de provas, defiro a produção de prova oral, de modo que designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 2020, às 

16h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, frisando-se que o rol 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°,do CPC, indicando as que 

comparecerão independentemente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se as partes, sendo a autora por meio de seu 

advogado constituído, e a requerida mediante remessa dos autos, para 

comparecimento na data e local agendados. Outrossim, ante o pedido de 

ID 30089556, renove-se o alvará de autorização expedido no ID 22610834, 

com prazo de validade de 06 (seis) meses. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000330-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO GONCALEZ FINOTTO (AUTOR(A))

TIAGO VICENSOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAGI DE SOUZA OAB - MT27035/O (ADVOGADO(A))

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO FERREIRA DO AMARAL (REU)

 

Autos: 1000330-66.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de imissão na posse 

promovida por Eder Fernando Gonçalves Finotto e Tiago Vicensotto, em 

desfavor de Gilberto Ferreira do Amaral, por meio da qual os autores 

pugnam pela concessão de tutela de urgência para determinar a 

desocupação do requerido do imóvel de sua propriedade, e no mérito, a 

confirmação da tutela. Aduzem os autores que adquiriram o imóvel junto à 

Caixa Econômica Federal, via escritura pública de compra e venda. 

Salientam que o antigo proprietário do bem havia financiado o imóvel e 

diante da quebra contratual com a instituição financeira, o bem foi levado a 

leilão. O arremate restou infrutífero, razão porque os autores a adquiriram 

da nova proprietária Caixa Econômica Federal. Todavia, após a 

regularização do imóvel os autores se dirigiram ao local e verificaram a 

presença de terceira pessoa ocupado o imóvel, qual seja o requerido, que 

por sua vez alegou ter comprado o bem do primeiro adquirente do imóvel e 

antigo proprietário, Sr. Luiz Henrique Vargas. Os autos vieram conclusos. 

Fundamento. Decido. Em se tratando de antecipação de tutela, necessária 

se mostra a verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência da prova 

inequívoca e a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de 

dano irreparável ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. No caso, é cabível a antecipação 

da tutela pautada na presença dos requisitos ensejadores da medida – art. 

300, CPC, que revestem-se na prova da propriedade, por meio do contrato 

de compra e venda em ID n. 29281041, corroborado com o registro do 

imóvel em ID n. 30866602. Assim, restou demonstrada a prova inequívoca 

da plausibilidade do direito material, invocado pelos requerentes, condição 

imprescindível para a concessão da tutela antecipada. Quanto ao fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, este requisito também 

restou demonstrado porque o direito dos requerentes, como atuais 

proprietários do bem, vêm sendo obstado indevidamente pelo requerido. 

Além disso, não é coerente que a parte autora aguarde a tramitação da 

instrução processual para poder usar e gozar do imóvel adquirido. Deste 

modo, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar a 

desocupação voluntária do imóvel pelo requerido ou por quem estiver 

ocupando o imóvel denominado “Lote de terreno urbano, denominado Lote 

02 da Quadra 01, situado na Rua das Araras, nº 57, Bairro São Miguel, na 

cidade de Campo Verde/MT, com área total de 241,00 m² (duzentos e 

quarenta e um metros quadrados), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de desocupação coercitiva a partir do final deste prazo. Assinalo ainda a 

suspensão do cumprimento da desocupação até ATÉ ULTERIOR 

DELIBERAÇÃO JUDICIAL, em virtude da Portaria-Conjunta n. 249/2020, 

expedida pelo Presidente e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Havendo alguma situação que possa excepcionar a ordem, 

deverá a parte peticionar nos autos justificando a urgência. De outro 

vértice, designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334, do 

Código de Processo Civil, para o dia 26 de maio de 2020, às 15h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se o réu para comparecimento à 
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audiência e, se restar frustrada a conciliação, ficará intimado também para 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte 

à audiência. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001155-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ANDRADE DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor da expedição dos alvaras de levantamento, bem como para 

manifestar interesse acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal. 

Mirassol d'Oeste/MT, 14 de abril de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001978-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SEVERINO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1001978-52.2018.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 15 de junho de 2020, às 14h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e 

datado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003470-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA DE OLIVEIRA MOTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003470-45.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 14h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003821-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELO SARACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003821-18.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 15h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003834-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA FRANCELINA AUGUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003834-17.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 16h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003591-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003591-73.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 15 de junho de 2020, às 16h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003478-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO DA COSTA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1003478-22.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 17h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Código n. 1001858-09.2018.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 22 de junho de 2020, às 18h, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004104-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n. 1004104-41.2019.8.11.0011 Com fundamento na 

Portaria-Conjunta n. 249/2020 – TJMT, redesigno a solenidade outrora 

aprazada para o dia 06 de julho de 2020, às 14h, horário oficial do Estado 
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de Mato Grosso. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. (assinado e datado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CUNHA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000141-88.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Por fim, 

cancelo a audiência anteriormente designada. Cumpra-se com a máxima 

urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001246-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON TRINDADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001246-37.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: EBERSON TRINDADE DE OLIVEIRA Diante da certidão de id 

26473533, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora 

comprove a transferência do veículo. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA XAVIER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000125-37.2020.8.11.0011 Em razão da competência 

estabelecida nas normas que que regem a nova previdência social 

brasileira, a Justiça Federal passa a ser absolutamente competente 

sempre que houver sede de subseção judiciária que dista 70 quilômetros 

ou menos da sede da Comarca do domicílio do autor, nos termos da nova 

redação do artigo 15, inciso III da Lei 5.010/1966. Nesse sentido, inclusive, 

a discussão no CC 170051 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tem 

relação apenas com os processos distribuídos até 31/12/2019, cuja 

REDISTRIBUIÇÃO está suspensa, sendo de rigor, por isso, que as novas 

distribuições observem a nova competência. Assim, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Encaminhem-se estes autos à Justiça Federal de Cáceres. Por fim, 

cancelo a audiência anteriormente designada. Cumpra-se com a máxima 

urgência. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-95.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 31203093, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 17/06/2020, Hora: 16:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-80.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 31202080, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 17/06/2020, Hora: 17:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-72.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO CARDOSO TERRA (REQUERENTE)

IVANIR CASSIA BEGA CARDOSO TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1000834-72.2020.8.11.0011 REQUERENTE: HORACIO CARDOSO TERRA, 

IVANIR CASSIA BEGA CARDOSO TERRA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante 

de endereço constante dos autos encontra-se com data superior a 03 

(três) meses de validade, não havendo como este Juízo identificar que de 

fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se pontuar 

que tal providência se faz necessária para evitar ajuizamento de ações 

com competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma melhor 

prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo 

de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de demandas 

ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE 

PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
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SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-44.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR ROSA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

8010300-44.2015.8.11.0011 EXEQUENTE: DENAIR ROSA DE MATOS 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-25.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000378-25.2020.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA HELENA PEREIRA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 31229922 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000408-65.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CARLOS CIRQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000408-65.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: ROSANA CARLOS CIRQUEIRA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento da multa diária por descumprimento 

da obrigação consistente em restabelecimento da linha telefônica da 

autora, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE 

(Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, do valor já aplicada a atualização com a 

multa pelo atraso, consoante indicado pela exequente. Transcorrido o 

prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. Em não havendo o requerimento acima, ou 

sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. Transcorrido o prazo estipulado no item I, a 

parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. Não havendo penhora, ou não localizada a parte devedora, 

INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000082-03.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL CRIALES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLA ONO & ONO LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 31232928, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 23/06/2020, Hora: 15:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000032-43.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PIERO VICTOR GRISA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO GIACOMELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000032-43.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000663-84.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ODERDENGE 02055277103 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Xavier Pivetta (IMPETRADO)

Pregoeiro Oficial do Município de Nova Mutum - Sr. Sérgio Vítor Alves 

Rodrigues (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000663-84.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003012-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GRANZOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO LOPES (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003012-94.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): WAGNER GRANZOTO REU: GERVASIO LOPES Vistos, etc. 

Recebo a inicial, bem como os documentos que a acompanham. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 98, CPC. 

Ressalte-se, a designação de audiência é imperativa, exceto se as partes 

manifestarem expressamente o desinteresse ou se não for admitida a 

composição, nos termos do art. 334 do CPC. Logo, ainda o Requerente 

tenha se oposto à audiência de conciliação, só com a concordância da 

parte Requerida é que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 

334, § 4º, I, do CPC). Deste modo, nos termos do art. 334 e seguintes do 

Código de Processo Civil, designo o dia 03 de agosto de 2020, às 

14h00min horário oficial do Mato Grosso, para audiência de conciliação 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço 

disposto na inicial, bem como notificando-a para comparecer à audiência 

de conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, responda 

à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do 

prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 07 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003069-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI FERREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO GOMES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003069-15.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): JUCINEI FERREIRA SOBRINHO REU: ROSIVALDO GOMES DE 

SOUZA Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 

98 do Código de Processo Civil. Nos termos dos arts. 694 e 695 do Código 

de Processo Civil, sendo possível a conciliação das partes, designo 

audiência de mediação para o dia 03 de agosto de 2020, às 14h:30min, 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca 

de Nova Mutum/MT. Cite-se a parte Requerida, no endereço disposto no 

mandado, para comparecer à audiência de mediação acompanhada de 

Advogado para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código 

de Processo Civil. Releva notar, que o mandado de citação deve conter 

apenas os dados necessários à audiência, devendo obrigatoriamente 

estar desacompanhado da petição inicial, a teor do art. 695, § 1°, do 

Código de Processo Civil. O cumprimento do mandado realizar-se-á na 

forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Autora, pessoalmente, para comparecer à solenidade, eis que assistida 

pela Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

08 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000198-75.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE TONETTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000198-75.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000643-93.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WENGERKIEWICZ OAB - PR0024555A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIOMAR ORLANDO BITENCOURT GASSEN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000643-93.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA REU: 

ELCIOMAR ORLANDO BITENCOURT GASSEN Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321 do Código de Processo Civil) para fins de comprovar o recolhimento 

das custas processuais. O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 08 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-67.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA RODRIGUES REBOUCAS NEIVA DE FIGUEIREDO & CIA LTDA - 

EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000205-67.2020.8.11.0086 

AUTOR: SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA REU: ROSILDA 

RODRIGUES REBOUCAS NEIVA DE FIGUEIREDO & CIA LTDA - EPP Vistos, 

etc. De proêmio, considerando que na petição inicial o Requerente se 

declara construtor, bem como na pesquisa realizada junto ao Sistema 

Renajud (anexa) foi constatado que o Autor é proprietário de um Toyota 

Hilux CD4X4 SRV, Ano/Modelo 2013/2013, intime-o para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil), para 

fins de regularizar o conjunto probatório da sua situação de pobreza. 

Cabe à parte Postulante demonstrar, contabilmente e de forma detalhada o 

motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária ou indeferimento da petição inicial, na forma do art. 

321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000581-53.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000581-53.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WESLEY SOUZA VIEIRA Vistos, etc. No que concerne à 

comprovação dos efeitos da mora, tenho como ausente, uma vez que da 

análise do “Aviso de Recebimento” acostado no Id. 30413685, 

vislumbra-se que a notificação extrajudicial não fora efetivamente 

entregue ao devedor. Na hipótese dos autos, a correspondência retornou 

com a situação “endereço insuficiente”. Todavia, numa análise ao 

endereço informado no contrato, é possível concluir pela possibilidade de 

localização do Requerido, eis que o número da casa consta no contrato. 

Por corolário, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, ou que foram tomadas todas as 

providências cabíveis para tal fim. O não cumprimento da emenda a inicial 

acarretará o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 08 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-49.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000342-49.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo a inicial, 

bem como os documentos que a acompanham. Ressalte-se, a designação 

de audiência é imperativa, exceto se as partes manifestarem 

expressamente o desinteresse ou se não for admitida a composição, nos 

termos do art. 334 do CPC. Logo, ainda o Requerente tenha se oposto à 

audiência de conciliação, só com a concordância da parte Requerida é 

que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do CPC). 

Deste modo, nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo 

Civil, designo o dia 10 de agosto de 2020, às 13h30min horário oficial do 

Mato Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. 

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, bem 

como notificando-a para comparecer à audiência de conciliação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da 

contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-23.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA MARCOMINI MOLINARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BELLATO PALIN OAB - PR25755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000389-23.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): ANA APARECIDA MARCOMINI MOLINARI REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. De proêmio, 

considerando que em pesquisa realizada junto ao Sistema Renajud 

(anexa) foi constatado que a parte Requerente é proprietária de um 

Toyota/Corolla GLI18 CVT, Ano/Modelo 2019/2019, intime-a para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo 

Civil), para fins de regularizar o conjunto probatório da sua situação de 

pobreza. Cabe à parte Postulante demonstrar, contabilmente e de forma 

detalhada o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária 

exigida. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento 

do pedido de gratuidade judiciária ou indeferimento da petição inicial, na 

forma do art. 321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 13 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-67.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA RODRIGUES REBOUCAS NEIVA DE FIGUEIREDO & CIA LTDA - 

EPP (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000205-67.2020.8.11.0086 

AUTOR: SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA REU: ROSILDA 

RODRIGUES REBOUCAS NEIVA DE FIGUEIREDO & CIA LTDA - EPP Vistos, 

etc. De proêmio, considerando que na petição inicial o Requerente se 

declara construtor, bem como na pesquisa realizada junto ao Sistema 

Renajud (anexa) foi constatado que o Autor é proprietário de um Toyota 

Hilux CD4X4 SRV, Ano/Modelo 2013/2013, intime-o para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil), para 

fins de regularizar o conjunto probatório da sua situação de pobreza. 

Cabe à parte Postulante demonstrar, contabilmente e de forma detalhada o 

motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária ou indeferimento da petição inicial, na forma do art. 

321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000498-37.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR TKATSCH OAB - 410.986.500-00 (REPRESENTANTE)

RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA OAB - MT12525-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000498-37.2020.8.11.0086 

REPRESENTANTE: PAULO CESAR TKATSCH LITISCONSORTE: ESTADO 

DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se Ação de Embargos à Execução proposta por Paulo 

Cesar Tkatsch em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão da Ação 

de Execução Fiscal - Processo n. 1002889-33.2018.8.11.0086 

(associado). Narra a exordial, em síntese, que a Execução Fiscal fora 

ajuizada em desfavor da empresa Amal Armazens Gerais Ltda e dos 

corresponsáveis Paulo Cesar Tkatsch, ora Embargante e de Wilmar Luft, 

tendo como objeto a cobrança de dívida tributária referente à CDA nº 

2017345155, referente a alegada Falta de Recolhimento da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio – TACIN (Art. 100 ao 100 -G da Lei nº 4547/82 

e § 5º, do art. 11, do Dec. Nº 2063/09). Relata que, no transcorrer da 

referida ação, deferiu-se a busca sobre a existência de ativos financeiros 

em nome da parte Executada Amal Armazens Gerais Ltda, pelo Sistema 

Bacenjud, somente em relação ao Embargante, bem como em sendo 

frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, determinou a 

intimação da parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso 

ausente nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 5 (cinco) dias, salientando que caso fosse 

rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte Executada, a 

indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, 

do CPC. Aduz que, a referida medida resultou na indisponibilidade 

conforme se verifica pelo Id. 29369149 e logo após a penhora, com a 

vinculação na conta a conta judicial dos valores indisponibilizados, o que 

se comprova pelos Ids. 29425981, 29425981 e 29425981. Assevera que, 

à época do fato gerador, datado de 03/2014, a parte Embargante não mais 

pertencia ao quadro societário da empresa Amal Armazens Gerais Ltda, 

pois a sua retirada se deu no dia 19.06.2013, sendo parte ilegítima para 

figurar no polo passivo desta demanda. Alega, ainda, a ocorrência de 

nulidade na penhora por violação da ordem dos atos previstos no art. 854, 

do CPC, ilegalidade do redirecionamento ao sócio, a necessidade de 

suspensão da exigibilidade da TACIN e a sua inconstitucionalidade. Por 

assim sendo, diante da conduta levada a efeito pela parte Embargada, a 

parte Embargante na sua peça inicial requer em sede de tutela de 

urgência, o desbloqueio dos valores constritos nos autos da Execução 

Fiscal e o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, com fulcro 

no §1º do artigo 739-A, do CPC. Com a inicial, juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. De 

proêmio, recebo os Embargos à Execução na forma do art. 914 do Código 

de Processo Civil, vez que, a princípio, atendidos os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Compulsando os autos, verifica-se pela 

certidão específica da junta comercial (Id. Id. 30224476) em conjunto com 

a Certidão de Dívida Ativa (Id. 16686117 – autos do Processo de n. 

1002889-33.2018.8.11.0086), que o Embargante se retirou da sociedade 

empresária na data de 19.06.2013, ou seja, aproximadamente 09 (nove) 

meses antes do primeiro fato gerador (03/2014). Neste sentido, tenho que 

a parte Embargante demonstra documentalmente a probabilidade do direito 

que alega, sendo que para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da plausibilidade de seu direito. Quanto ao fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, é clarividente que um possível 

indeferimento do pedido de antecipação de tutela é mais prejudicial, por 

ora, ao Embargante, sobretudo pelo montante bloqueado e por se tratar de 

produtor rural, cujos gastos com a economia familiar estão sobejamente 

acostados aos autos. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, 

os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Nestes termos, a análise do pleito liminarmente formulado 

não comporta maiores delongas, devendo a tutela de urgência ser 

deferida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, 

até a juntada da peça defensiva, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, uma vez que, presente os requisitos legais, para o fim de: 

DETERMINAR o desbloqueio dos valores efetivados nos autos da 
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Execução Fiscal (associada), em contas bancárias de titularidade do 

Embargante Paulo Cesar Tkatsch, relativamente aos débitos em questão, 

devendo informar a conta bancária para transferência de valores, já que a 

C.N.G.C determina a transferência dos valores para a conta única após o 

bloqueio. Do Pedido de Atribuição do Efeito Suspensivo. Numa análise 

apurada do feito é possível notar que este proclama a aplicação do art. 

919, § 1º, do Código de Processo Civil, com o consequente preenchimento 

dos requisitos legais, quais sejam: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; c) observar manifesta a existência de probabilidade do direito, 

bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela 

provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos 

incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada 

em julgamento de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas 

ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundando em prova 

documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a 

concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Assim, para que 

faça jus a concessão do efeito suspensivo a parte Embargante deve 

demonstrar a presença dos requisitos elencados no art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil, ou seja, a concessão do efeito suspensivo não 

se dá de maneira automática. “Os embargos à execução não têm efeito 

suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa típica 

não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. O 

embargante, entretanto, poderá no caso concreto obter o efeito 

suspensivo impróprio.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código 

de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: JusPODIVM, 

2016, p. 1466). Desta feita, em relação aos requisitos para concessão do 

efeito suspensivo, inegável a tempestividade dos presentes embargos, 

uma vez que a intimação acerca da penhora positiva se deu na data de 

20.02.2020 (Id. 29372609) e a apresentação dos presentes embargos em 

09.03.2020, nos autos da Execução Fiscal e posteriormente distribuídos 

em autos associados. Verifico, ainda, que mesmo não garantido o juízo há 

grande probabilidade da parte autora ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo e qualquer ato de constrição patrimonial seria indevido, do 

mesmo modo, há sérias dúvidas quanto a legalidade da cobrança, 

conforme analisado abaixo. No que se refere à probabilidade do direito do 

Embargante, esta resta devidamente caracterizada, notadamente pela 

existência da ADI de nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no 

Tribunal de Justiça deste Estado do Mato Grosso, que, na data de 

22.01.2020, deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do artigo 

100 da Lei Estadual n. 4.547/82, se encontrando pendente da apreciação 

dos Embargos de Declaração para deliberar acerca atribuição da eficácia 

retroativa a decisão liminar (ex tunc). Além disso, a certidão específica da 

junta comercial (JUCEMAT) - Id. 30224476, dá conta de que o Embargante 

se retirou da sociedade. Não isso bastasse, há indícios de que a dívida 

fiscal esteja sendo cobrada tão somente da filial da empresa Executada 

com inscrição baixada perante a Receita Federal desde o dia 19.06.2013 

(Ids. 30224481 e 30224483). Da mesma forma, tenho como preenchido o 

requisito do receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, eis que a parte Embargante é produtor rural, sendo certo que a 

manutenção bloqueio dos valores efetuado nos autos da execução 

prejudica o investimento na atividade econômica e na economia familiar. 

Assim, deve ser deferida a suspensão de eventual ato penhora em 

desfavor do Embargante até o julgamento da presente ação de embargos 

à execução. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de 

efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, forte no art. 919, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, para fins de: DETERMINAR a suspensão 

d o s  a t o s  e x e c u t ó r i o s  n a  A ç ã o  d e  E x e c u ç ã o  n . 

1002889-33.2018.8.11.0086, até ulterior deliberação. Intime-se a Fazenda 

Pública para impugnar os embargos no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 17, 

Lei n.º 6.830/80). Certifique-se na Ação de Execução (associada) esta 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-08.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTERRA & BITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

BENTERRA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000487-08.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): JOSE CARLOS MENOLLI REU: BENTERRA INCORPORACOES 

IMOBILIARIAS LTDA - ME, BENTERRA & BITAR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual 

c.c Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência proposta por José 

Carlos Menolli em desfavor de Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda e 

Benterra e Bittar Empreendimentos Imobiliários Ltda, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em suma, alega a parte Autora que, na data de 05 

de janeiro de 2015, constituiu com o primeiro Requerido a empresa Nova 

Mutum Loteamento Imobiliário SPE Ltda, cujo capital social foi de R$ 

1.212,125,00 (um milhão, duzentos e doze mil e cento e vinte e cinco 

reais), consistente na integralização de R$ 812.125,00 (oitocentos e doze 

mil e cento e vinte e cinco reais) pelo primeiro Réu, em 24 meses, ficando 

sob a responsabilidade do Autor 01 (um) imóvel de sua propriedade pelo 

valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Continua relatando que, 

na data de 22.01.2016, os Requeridos se associaram, momento em que o 

segundo Demandado passou a fazer parte da empresa Nova Mutum 

Loteamento Imobiliário SPE Ltda, o que resultou na primeira alteração 

contratual. Informa que, na data de 23.10.2017, a pendência que pesava 

sobre o Requerente para obtenção de certidão foi solucionada com o 

trânsito em julgado do processo de n. 0002945-34.2015.4.01.3600, porém 

a confiança do Autor se esvaiu devido aos conflitos existentes entre os 

Réus, que chegou ao ponto de travarem uma batalha judicial (Processo n. 

1084444-76.2019.8.26.0100). Aduz que, nos autos da referida ação de 

execução de título extrajudicial, tendo como objeto a dívida oriunda da 

venda de cotas sobre um projeto similar ao da presente demanda que 

seria desenvolvido na cidade de Tangará da Serra/MT, restou deferida a 

penhora das quotas em favor do primeiro Requerido. Assevera o 

Requerente que cumpriu com a obrigação de integralização do imóvel na 

Sociedade, restando aos Demandados a apresentação de documentos 

faltantes, o que não o fizeram. Salienta que, no imóvel onde seria realizado 

o empreendimento foi construído um stand de vendas, nele investido 

paisagismo, iluminação, outdoors e placas. Contudo, após um tempo 

começou a apresentar condições de abandono e posteriormente retornou 

à destinação anterior, qual seja, a produção de grãos. Nesse contexto, 

requer a parte Demandante, em sede de tutela de urgência, a averbação 

de indisponibilidade do bem e da existência da presente demanda na 

matrícula de nº 17 .165 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova 

Mutum/MT. No mérito, pugna pela procedência da ação para declarar 

rescindido (a) o Acordo Sócios firmado em 30 de novembro de 2014 entre 

José Carlos Menolli, Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda e Nova 

Mutum Loteamento Imobiliário SPE LTDA; (b) o Instrumento Particular de 

Constituição de Sociedade Empresária Limitada de Propósito Específico 

firmado em 30 de novembro de 2014 entre Benterra Incorporações 

Imobiliárias Ltda e José Carlos Menolli; (c) Contrato da Sociedade Limitada: 

Nova Mutum Loteamento Imobiliário SPE Ltda firmado em 05 de janeiro de 

2015 entre Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda e José Carlos Menolli; 

(d) Alteração Contratual nº 1 da Sociedade Nova Mutum Loteamento 

Imobiliário SPE Ltda, firmado em 22 de janeiro de 2016 entre José Carlos 

Menolli (sócio remanescente), Benterra Incorporações Imobiliárias Ltda 

(sócia retirante), Benterra e Bitar Empreendimentos Ltda (sócia 

ingressante) e também assinada pelo autor e pelos representantes das 

requeridas, todos como administradores, com a devolução definitiva do 

imóvel objeto da matrícula nº 17.165 do Registro de Imóveis da Comarca de 

Nova Mutum -MT ao Autor; bem como e) condenar os Réus ao pagamento 

dos danos materiais experimentados pelo Autor, estimados em R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) que serão devidamente comprovados e 

quantificados no decorrer da instrução do presente feito e no cumprimento 

de sentença; f) Seja os Réus condenados ao pagamento pelos danos 

morais causados ao Autor, devendo ser o quantum fixado por este r. 

Juízo, dada a subjetividade da matéria, sugerindo -se um patamar mínimo 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Com a inicial, juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela Primeiramente, a demanda ajuizada não condiz com os fatos 

narrados, não se trata de rescisão de um contrato, mas sim a dissolução 
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total ou parcial da sociedade empresária Nova Mutum Loteamento 

Imobiliário SPE LTDA, cumulada com perdas e danos e danos morais. 

Destarte, determino a emenda da petição inicial para readequar o pedido e 

a causa de pedir, no prazo de 15 dias. Com efeito, da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o 

pedido de tutela provisória de urgência, porquanto os requisitos para a 

sua concessão estão configurados. E o primeiro argumento que dá 

suporte a essa assertiva reside no fato de o Autor demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte Requerida firmada (Ids. 

30168147, 30175600, 30168148, 30176128, 30176131, 30176132, 

30168151, e 30175605), bem como os indícios do descumprimento das 

obrigações pela parte Requerida por meio das fotografias, mensagens, 

matrícula do imóvel e lista de documentos faltantes subscrita pela 

Registradora Manoela Maria A. de Almeida (Ids. 30176910, 30168149 e 

30175597). Segundo porque, a parte Requerente acosta aos autos 

extratos de demandas em trâmite figurando os Réus como 

Executados/Requeridos (Id. 30175613), podendo haver penhora das cotas 

sociais em razão destas ações judiciais. Por tais razões, num juízo de 

cognição sumária, a averbação na matrícula acerca da existência da 

presente ação, prevista no artigo 828, do Código de Processo Civil, se 

mostra cabível para dar ciência a terceiros acerca da litigiosidade sobre o 

empreendimento objeto do contrato e impedir o esvaziamento patrimonial 

da empresa Ré, evitando maiores prejuízos ao autor. A referida 

providência encontra respaldo no poder geral de cautela disposto no 

artigo 297, do CPC e no princípio da concentração dos atos na matrícula 

do imóvel, preconizado na Lei n. 13.097/2015, em seu art. 54, inciso IV. 

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas 

para efetivação da tutela provisória.” “Art. 54. Os negócios jurídicos que 

tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre 

imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas 

hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula 

do imóvel as seguintes informações: IV - averbação, mediante decisão 

judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou 

responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à 

insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 da Lei nº 5.869, de 11 de 

janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” Em outras palavras, há 

potencial risco de penhora/leilão do imóvel, sem contar a questão sobre a 

provável restituição de valores ao Autor em decorrência da demanda e 

evitar eventuais embargos de terceiro. Nesse ponto, cumpre registrar que 

a averbação não constitui impedimento à alienação do bem ou restrição 

aos direitos da propriedade, porquanto serve apenas para resguardar os 

interesses de terceiros de boa-fé que possam se interessar pela 

aquisição do imóvel objeto da presente ação. Em suma, ficam os terceiros 

livres para eventualmente adquirir o imóvel, mas, em contrapartida, não 

podem alegar desconhecimento do fato, tendo que se sujeitar, se esse for 

o caso, à perda da propriedade em eventual sucesso da demanda. A 

corroborar tais assertivas, colha-se da jurisprudência dos Tribunais 

Pátrios os seguintes precedentes, os quais versam a respeito de 

situações análogas à presente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E 

VENDA E DE REGISTRO CARTORIAL – DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO 

DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA 

EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO BEM – PODER 

GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 

PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SOBRE O GRAVE 

VÍCIO IMPUTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A averbação 

da existência de ação à margem da matrícula de imóveis é medida 

adequada e prudente quando se discute a titularidade deles, devendo ser 

determinada até mesmo de ofício pelo magistrado, afinal, tal anotação não 

restringe o direito de posse ou propriedade, e, ainda, alerta a eventuais 

terceiros acerca das lides que os envolvem e das consequências 

decorrentes delas. Inteligência do poder geral de cautela e de precedentes 

do TJMT. 2. É cabível o bloqueio de matrícula apenas em hipóteses 

excepcionais, quando, ao mesmo tempo, o vício imputado pela parte autora 

seja grave o suficiente e, ainda, o caderno processual possua provas 

suficientes, inequívocas, acerca daquele. Inteligência do art. 214, §§ 3º e 

4º, da Lei nº 6.015/1973, do art. 1.228 do CC, dos arts. 131 e 273 do CPC, 

e do art. 5º, XXII da CF. 3. Recurso parcialmente provido.” (TJMT - AI 

16279/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (Destaquei) Dessa 

forma, demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, ou seja, a existência de probabilidade do direito, bem como haver 

receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve 

ser deferida a averbação premonitória da existência da demanda no 

registro imobiliário. Por outro lado, o pleito de averbação da 

indisponibilidade do imóvel, na forma pretendida pelo Requerente, é medida 

judicial extremamente gravosa e que exige a demonstração de fato 

objetivo que indique o risco de iminente alienação fraudulenta do referido 

bem. Na hipótese dos autos, a postulação do Autor foi articulada apenas 

com base na probabilidade de incidência de uma penhora no referido 

imóvel, por ocasião de uma decisão judicial, que, ao contrário do que 

sustenta, defere a constrição de 5.000 quotas ou ações na empresa 

Benterra & Bitar Empreendimentos Imobiliários Ltda, em nome de Bitar 

Empreendimentos e Participações Ltda, ou seja, não há qualquer menção à 

empresa discutida neste feito - Nova Mutum Loteamento Imobiliário SPE 

Ltda (Id. 30178853). Além disso, inexiste nos autos documento capaz de 

verificar a ausência de integralização da parte do capital que cabia aos 

Requeridos, sendo presumível, portanto, que eventual penhora resultante 

das ações em desfavor destes, alcançarão tão somente suas cotas. Não 

isso bastasse, numa análise apurada da exordial, é possível notar que os 

intentos poderão ser alcançados mediante ordem de anotação da 

existência da ação na matrícula do imóvel já deferida acima, de modo que 

não há falar em prejuízo ao Demandante. Diante do exposto, preenchidos 

os requisitos do artigo 305 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a emissão de certidão para fins de averbação acerca da 

existência da presente ação às margens da matrícula de nº 17.165 do 

Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT. Expeçam-se os 

documentos necessários para o cumprimento. Deixo de receber a petição 

inicial, em que pese deferir a tutela de urgência, pela real possibilidade de 

perecimento do direito. Determino que o autor mende a petição inicial em 15 

dias, readequando o pedido e causa de pedir, porque não se trata de 

rescisão de um contrato, mas sim a dissolução total ou parcial da 

sociedade empresária Nova Mutum Loteamento Imobiliário SPE LTDA, 

cumulada com perdas e danos e danos morais. Podendo a parte autora 

optar por liquidação da sociedade empresária, declaração de nulidade do 

ato constitutivo, retirada de sócio, enfim, cabe ao advogado em seu mister 

escolher a forma adequada de dissolver a sociedade. Deve, ainda, levar 

em consideração na emenda que se trata de uma sociedade limitada de 

propósito específico. Por fim, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

07 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-24.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA DE OLIVEIRA LINJARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000570-24.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): BARBARA DE OLIVEIRA LINJARDI REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Denota-se que o feito 

não foi instruído com prova do requerimento administrativo, documento 

imprescindível para os feitos desta natureza, nos termos da decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 631240, com repercussão geral reconhecida. 

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte Requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e apresentar o comprovante 

de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

exordial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-42.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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MICHELLE VASCONCELOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000239-42.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): MICHELLE VASCONCELOS SOARES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. De proêmio, 

considerando que em pesquisa realizada junto ao Sistema Renajud foi 

constatado que a Autora é proprietária de 02 (dois) veículos, quais sejam, 

Toyota/Corolla XEI20FLEX 2012/2013 e Honda/Pop 100 2007/2007, intime-a 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de 

Processo Civil), para fins de regularizar o conjunto probatório da sua 

situação de pobreza. Cabe à parte Postulante demonstrar, contabilmente e 

de forma detalhada o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa 

judiciária exigida. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária ou indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321 e 99, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000689-82.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. FERREIRA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000689-82.2020.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o Sistema PJE apontou que foi gerada a guia de 

recolhimento de custas e taxas judiciais neste feito, mas que seu 

pagamento não foi verificado, intime-se a parte requerente para que 

efetue o recolhimento do valor das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da 

distribuição, nos termos dos artigos 290 c/c 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

certifique-se e tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 

13 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000253-26.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FONTANA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000253-26.2020.8.11.0086 Vistos. Intime-se o 

autor ADRIANO FONTANA, através de seu causídico constituída nos 

autos, para trazer aos autos a declaração de hipossuficiência e os 

comprovantes que entender pertinentes a fim de demonstrar a condição 

de hipossuficiência econômica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 13 de abril de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001376-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIBERTO COSTA NEVES OAB - MT0013225A (ADVOGADO(A))

GISELLE BELAS DE OLIVEIRA VIEIRA OAB - BA49355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. F. (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001376-93.2019.8.11.0086 

Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, para intimar a 

parte AUTORA na pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 

29083917(Despacho), contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames 

do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o 

processo em segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça 

Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da 

ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001394-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL SOARES BOERER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CISA INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001394-17.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MIZAEL SOARES BOERER em face de CISA 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS EIRELI - ME, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Ao ID nº 26621223, acordo entabulado entre as partes. Ao ID nº 

26724228, a parte requerida requereu a extinção do feito em razão do 

cumprimento do acordo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Em vista do acordo celebrado ao ID nº 26621223, e 

por ser expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer 

prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos. Considerando a manifestação da parte 

requerida ao ID nº 26724228, informando o cumprimento integral do 

acordo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o cumprimento do acordo, sob pena de concordância tácita. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 01 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002841-40.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ROGERIO FACCIO (REU)
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Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002841-40.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

emenda a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Cite-se a parte requerida no endereço constante da inicial, para, 

querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando-se a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Após, caso na contestação seja alegado pelo 

réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o 

autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, 

sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do 

CPC. Tendo em vista a pandemia de COVID-19, deixo de designar 

audiência de conciliação preliminar, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 14 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002874-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARK & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002874-30.2019.8.11.0086 Vistos. Recebo a 

emenda a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Cite-se a parte requerida no endereço constante da inicial, para, 

querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando-se a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Após, caso na contestação seja alegado pelo 

réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o 

autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, 

sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do 

CPC. Tendo em vista a pandemia de COVID-19, deixo de designar 

audiência de conciliação preliminar, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 14 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000773-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARA DE OLIVEIRA CURBANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000773-20.2019.8.11.0086 Vistos. Defiro à 

embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e Lei nº 1060/50. Recebo 

os presentes embargos, por serem tempestivos, conforme certidão de ID 

nº 28995858. Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar produzir. Após, 

devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade de julgamento 

antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante disposição 

do art. 920 do Código Processual Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 14 de abril de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000492-30.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR PARANHOS TACLA (EXECUTADO)

BRF S.A. (EXECUTADO)

GILBERTO ANTONIO ORSATO (EXECUTADO)

AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR (EXECUTADO)

RAFAEL IVANISK OLIVEIRA (EXECUTADO)

PEDRO DE ANDRADE FARIA (EXECUTADO)

HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

SIMON CHENG (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES (EXECUTADO)

RODRIGO REGHINI VIEIRA (EXECUTADO)

JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES (EXECUTADO)

FLAVIA MOYSES FAUGERES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE GAEDE OAB - PR16036 (ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO OAB - PR25706 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000492-30.2020.8.11.0086 Vistos. De prêmio, 

consigno que o valor da Apólice do Seguro Garantia ofertado é no valor 

de R$ 24.797.422,21 (vinte e quatro milhões, setecentos e noventa e sete 

reais e quarenta e dois centavos), conforme documento de ID nº 

31193626, oportunidade em que faculto ao executado a complementação 

da garantia, no prazo de 05 (cinco) dias, até o valor do débito exequendo, 

o qual em atenção à exordial é no valor de R$ 26.959.939,73 (vinte e seis 

milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e nove 

reais e setenta e três centavos). Após, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre a garantia ofertada. Ao final, retornem os autos 

conclusos para deliberação. Às providências. NOVA MUTUM, 14 de abril 

de 2020 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001084-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FORNARI (AUTOR(A))

SALETE ZANCHET FORNARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLON OAB - PR93796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA (REU)

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001084-11.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que apesar de a parte autora mencionar que 

notificou as requeridas extrajudicialmente, não jungiu aos autos cópia da 

notificação encaminhada, bem como não procedeu ao recolhimento das 

custas processuais e taxas judiciárias. Dessa forma, intime-se a patrona 

da requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de 

Processo Civil, emendar a inicial, juntando aos autos a notificação 

extrajudicial encaminhada às requeridas, bem como procedendo ao 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Nova Mutum, 02 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002950-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA DREON FARIAS ZANATTA OAB - SC33558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO LUIZ FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002950-54.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

proposta por RAFAEL ROSIN em face de ERIVALDO LUIZ FERREIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Postula o requerente pela 

concessão de assistência judiciária gratuita. Com a exordial, apresentou 

os documentos de ID nº 26833876, 26835242, 26835243, 26835244, 

26835245 e 26835246. Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Analisando as condições pessoais do requerente, 

tenho que o pleito de assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. 

Explico. Em que pese a parte requerente ter alegado que não possui 

condições financeiras de arcar com às custas processuais, não é o que 

se verifica pelos documentos jungidos no ID nº 26835242, no qual 

extrai-se que o requerente é agricultor, tendo inclusive demonstração de 

compra e venda de diversos produtos de origem agropecuária. É de se 

ressaltar que o veículo objeto da demanda trata-se de uma Toyota Hilux, 

4x2, ano/modelo 2007, o qual foi alienado pelo valor de R$ 49.920,00 

(quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais). Ainda, o requerente 

está sendo patrocinado por advogados particulares, o que demonstra o 

mínimo de condição financeira. Tudo tem um custo, assim como o 

processo judicial. Há o custo dos prédios onde se processam os atos 

judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o 

dos advogados. A maior parte do custo dos processos é suportada pelo 

Estado e, portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma 

pequena parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses. Logo, 

aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com 

as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que não possui 

condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos 

autos. Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente RAFAEL ROSIN, 

devidamente qualificado nos autos, em virtude da parte autora não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência. De igual modo, verifico 

que o autor juntou no ID nº 26835242 documentos com orientação de 

página equivocada, eis que a orientação de página do documento original 

é na horizontal, mas foi carreado aos autos na vertical. Outrossim, impõe 

registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização de documentos de forma a 

facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” Por fim, verifico que o valor da causa não atende o disposto no 

artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil, visto que deve 

compreender a soma de todos os pedidos formulados pela parte autora. 

Assim, determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que o autor proceda a juntada do documento de ID nº 26835242 com 

orientação de página correta, a fim de que seja possível à analise do feito, 

bem como retifique o valor da causa para constar a soma de todos os 

pedidos formulados por esta e, ainda, para que que proceda ao 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias, com fulcro nos 

artigos 290 e 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas 

processuais e emenda à inicial, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 02 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003128-03.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.R. MUNARI COMERCIAL DE BEBIDAS EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003128-03.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os documentos carreados aos autos, denota-se que a parte 

requerente não juntou documento essencial à propositura da demanda, 

consistente na cópia do contrato celebrado com a parte requerida. No 

mesmo sentido, denota-se que o requerente informou qualificação errônea 

da parte requerida, consistente no número do CNPJ/MF diverso do correto, 

conforme pode-se verificar do documento de comprovação de ID nº 

27515029. Ademais, afere-se que o requerente, muito embora tenha 

realizado a notificação extrajudicial da parte requerida, conforme ID’s nº 

27515034 e 27515035, não há prova de que a notificação se implementou, 

vez que referidos documentos demonstram que foram devolvidos ao 

remetente. Assim, indesviável se atentar, na hipótese, para o teor da 

Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Constato, ainda, que o valor 

da causa encontra-se em dissonância com o proveito econômico 

pretendido pelo autor, o qual deve ser o valor das parcelas vencidas e 

vincendas no caso de ação de busca e apreensão. Nesse sentido a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O valor da causa, em ação de busca e 

apreensão, deve corresponder à dívida existente em nome do consumidor, 

ou seja, ao valor das prestações vencidas inadimplidas (com eventuais 

encargos moratórios) e das parcelas vincendas. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072228489, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Julgado em 30/03/2017) Verifico, por fim, que a parte autora 

não recolheu as custas e taxas judiciais para distribuição da ação. Diante 

disso, intime-se a parte requerente para, nos termos do artigo 2º, §2º c/c 

artigo 3ª, caput, ambos do Decreto Lei nº 911/69; artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo aos autos cópia do 

contrato celebrado com o requerido; qualificação correta do requerido W. 

H. PREZOTTO –MT, bem como comprovante de notificação extrajudicial, 

além de que retifique o valor da causa e comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Às providências. NOVA MUTUM, 02 de abril de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74223 Nr: 2746-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Patricio Piazza, Antonio Mario 

Piazza, João Pedro Piazza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-95.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000714-95.2020.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação declaratória de nulidade ou anulabilidade contratual c/c 

indenização por danos morais e restituição de valores promovida pela 

requerente MARCILENE DOS SANTOS SILVA e em face de MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ambas já qualificadas nos 

autos. Segundo informado na inicial, a requerente teria celebrado contrato 

com a requerida, interessada em adquirir um imóvel residencial no valor de 

R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Aduz que foi induzida pela vendedora a 

celebrar o contrato, sem que efetivamente soubesse que estaria 

celebrando um contrato de consórcio. Consoante o narrado, a autora teria 

sido informada pela vendedora que deveria efetuar o pagamento da 

entrada no montante de R$ 4.628,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e oito 

reais) que já poderia receber o imóvel, e continuar pagando 182 (cento e 

oitenta e duas) prestações na importância de R$ 884,66 (oitocentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Apenas quando não 

recebeu o imóvel é que a vendedora teria especificado que teriam que 

continuar efetuando o pagamento das prestações e aguardar a 

contemplação no sorteio realizado entre o grupo. Desta feita, ajuizou a 

presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência de natureza 

cautelar, consubstanciada no bloqueio online nas contas bancárias da 

requerida no montante atribuído à causa, a fim de assegurar o resultado 

útil do processo em caso de reconhecimento da procedência da demanda, 

considerando que a demandada já teria em seu desfavor inúmeras ações 

da mesma espécie sendo movidas no Estado de Mato Grosso e outros. 

Quanto ao mérito, postulou pelo reconhecimento da procedência da 

demanda, devendo haver a rescisão do contrato firmado, a restituição do 

valor já pago e a condenação da demandada ao pagamento da importância 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Por fim, 

requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Juntou os 

documentos indicados nos IDs 31123136, 31123138, 31123959, 

31123961, 31123962, 31123963, 31123964, 31123965, 31123967, 

31123968, 31123971, 31123972, 31123973, 31124789, 31124790 e 

31125944. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Pois bem. Observando os documentos colacionados nos autos, 

associados aos argumentos tecidos na peça vestibular, entendo que não 

é o caso de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, posto 

que os requisitos legais não estão configurados. Colaciono abaixo a 

redação dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, vejamos: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1° Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2° A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3° A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” “Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Ainda que a 

parte autora tenha trazido aos autos o contrato de consórcio firmado 

juntamente com a requerida, não é possível vislumbrar qualquer indício de 

vício na celebração do negócio jurídico, mormente em relação a eventual 

vício de consentimento da requerente, de modo que o elemento de 

probabilidade do direito da demandante não resta evidenciado. No mais, 

saliento que o risco ao resultado útil do processo ou o perigo de dano 

também não se confirmam, porque apenas o fato de que a demandada 

esteja respondendo a outras lides neste Estado e nos demais não faz 

presumir a sua insuficiência patrimonial, tampouco que pretende dilapidar 

seu patrimônio deliberadamente. Por isso, não reputando presentes os 

requisitos exigidos pelos artigos 300 e 301 do CPC, INDEFIRO o pedido 

para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar. Por outro 

lado, defiro a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ante a 

demonstração da qualidade de hipossuficiência econômica da 

demandante, conforme disposto nos artigos 98 e 99 do CPC. Diante disso, 

recebo a inicial eis que a primeira vista se mostram presentes os 

requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC. Cite-se a requerida, para, 

querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, acompanhada de documentos 

e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando 

no mandado as advertências do artigo 344 do CPC. Deixo de designar 

audiência de conciliação tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n°. 

249/2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu a realização de todas as audiências, considerando as medidas 

sanitárias de prevenção ao contágio e combate ao Novo Coronavírus. 

Sendo assim, o prazo para a apresentação da peça defensiva pelo polo 

passivo será iniciada segundo preconizado pelo artigo 231, incisos I e II, 

do CPC. Após, caso na contestação seja alegado pela ré qualquer das 

matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se a autora para, 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe 

permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. Em 

seguida, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000631-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER BIRKHAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000631-50.2018.8.11.0086 Vistos. Em tempo, 

tendo em vista que o laudo pericial não foi impugnado pelas partes, 

HOMOLOGO-O. Requisite-se o pagamento dos honorários do perito 

nomeado no ID nº 14847361, através do Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita. No mais, considerando que a parte autora não apresentou o 

indeferimento administrativo do benefício, nos moldes das teses firmadas 

no julgamento do REsp 631.240/MG, intime-se o requerente para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, jungir aos autos a decisão administrativa indeferindo o 

benefício pretendido, sob pena de extinção do feito por ausência de 

interesse de agir. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 13 

de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002629-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002629-53.2018.8.11.0086 Vistos. Tendo em 

vista que o laudo pericial não foi impugnado pelas partes, HOMOLOGO-O. 

Expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor do perito nomeado no 

ID nº 17974711. No mais, considerando que a parte autora não apresentou 

o indeferimento administrativo da prorrogação do benefício após 

25/06/2018, tendo juntado aos autos apenas a decisão que deferiu o 

recebimento do benefício até a mencionada data, nos moldes das teses 

firmadas no julgamento do REsp 631.240/MG, intime-se o requerente para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, jungir aos autos a decisão administrativa 

indeferindo o benefício pretendido, sob pena de extinção do feito por 

ausência de interesse de agir. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Mutum, 13 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001530-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS MACHADO PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001530-14.2019.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, que a 

requerente PAULO MARCOS MACHADO PIRES move em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), ambos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz o requerente que foi surpreendido ao constatar que o seu 

CPF com restrição junto ao SPC, referente à um débito no valor de R$ 

353,69 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), 

com inscrição realizada pela empresa requerida na data de 17/11/2017, 

referente ao contrato de nº 0265116454. Alega que ao tomar 

conhecimento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, entrou em 

contato com a requerida via telefone, com o fito de obter informações 

acerca do débito. Todavia, não obteve qualquer informação. Assim, alega 

que a quantia cobrada não é devida, motivo pelo qual postulou pela 

concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, para fosse determinado que a parte demandada se 

abstivesse de incluir, bem como fizesse a retirada do nome da 

demandante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que se 

abstenha de proceder a inclusão do valor das demais faturas nos órgãos 

de proteção ao crédito, até o julgamento da demanda, além da exibição do 

contrato. Com a exordial, juntaram os documentos de ID nº 21407495, 

21407496, 21407497 e 21407501. Proferido despacho no ID nº 21410111, 

ocasião em que foi determinada a juntada do documento de ID nº 

21407497 com orientação de pagina correta, bem como para que o 

requerente comprove que o requerido tenha se negado a fornecer o 

contrato ao requerente, além de adequar o pedido de exibição de 

documento ao procedimento previsto no artigo 397 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. De proêmio, defiro ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos moldes dos artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil e Lei 1.060/50. Ante o pedido formulado em pela parte 

autora (ID nº 24503917), é de rigor a extinção do feito sem resolução de 

mérito, mesmo sem a concordância do requerido, posto que não foi 

devidamente citado. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência do pedido de exibição de documento e, por 

consequência, julgo extinto o PROCESSO sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. Passo então à 

apreciação da tutela de urgência pretendida. É de se registrar que a tutela 

de urgência caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

sendo que, para sua concessão, devem estar presentes os requisitos 

previstos no artigo 300 do código de Processo Civil, cuja redação 

transcrevo abaixo: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Portanto, pode-se 

afirmar que os requisitos a serem preenchidos são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito se relacionam com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um 

retardar no provimento jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja 

concedida apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz. Pelos documentos 

carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de 

que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se 

exaurir a fase cognitiva. Ademais, caso não fosse concedida a medida, há 

perigo de dano à demandante, que com restrição comercial 

consubstanciada na negativação de seu nome, teria restringida sua 

liberdade de contratar. Cumpre ressaltar que a medida está calcada no 

juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua 

concessão sem a oitiva da parte contrária. Não obstante, no caso 

vertente, se revela amplamente a possibilidade de reversão da medida a 

qualquer tempo, não havendo óbice ao seu deferimento. Demais disso, 

consigno que estamos diante de ação declaratória de inexistência de 

débito, em que a parte autora almeja desconstituir o valor que lhe está 

sendo cobrado supostamente de forma indevida, de modo que o débito 

que lhe está sendo exigido pode deixar de ser exigível. Ainda, há 

posicionamento firme da jurisprudência pátria, no sentido de que quando 

há a discussão do débito em juízo e não havendo prejuízo irreparável ou 

de difícil reparação ao credor, é possível a exclusão do nome da autora 

dos cadastros de proteção ao crédito. Desse modo, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida se abstenha de 

inserir o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes 

(SPC/SERASA), bem como proceda à retirada das inclusões já existentes 

referente a este débito que está sendo discutido, nos termos do artigo 

300, § 1º e 2º do Código de Processo Civil, mediante prestação de caução 

idônea, no valor de R$ 353,69 (trezentos e cinquenta e três reais e 

sessenta e nove centavos), valor este correspondente ao débito 

questionado na presente demanda. Prestada a caução, retornem os autos 

conclusos para análise. Após o aceite da caução por este juízo e 

assinado o respectivo termo de caução, intime-se a requerida para que se 

abstenha de incluir o nome das demandantes nos órgãos de proteção ao 

crédito novamente (SPC/SERASA) e faça a retirada das inclusões já 

realizadas. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Por fim, recebo a inicial eis que a primeira vista 

se mostram presentes os requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC. 

Cite-se a requerida, para, querendo, contestar a presente ação, nos 

termos do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, consignando no mandando as advertências do 

artigo 344 do CPC. Ante a pandemia de COVID-19, deixo de designar 

audiência de conciliação. Após, caso na contestação seja alegado pela ré 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se a 

autora para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, 

sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do 

CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Proceda a exclusão do 

documento de ID nº 21407497, eis que não atende o disposto na 

Resolução nº 03/2018-TP. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 
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Mutum, 14 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002672-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JUNQUEIRA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU SALVADOR RUFFO (REU)

ARMANDO AFONSO ARNONI (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002672-53.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por MARCO ANTÔNIO JUNQUEIRA FRANCO e 

FERNANDA FISCHER JUNQUEIRA FRANCO em face do IRINEU SALVADOR 

RUFFO, ADIRCE DA SILVA RUFFO e ARMANDO AFONSO ARNONI, todos 

devidamente qualificados nos autos. Segundo consta da exordial, os 

autores adquiram dos requeridos 02 (dois) imóveis rurais, sendo uma área 

de terras de 379 hectares, registrada sob a matricula nº 29.902 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum e uma área de terras de 

3.878 hectares registrar perante a matricula nº 31.724 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Nova Mutum, cuja aquisição se deu em 31/07/2000. 

Aduz que quando da lavratura da escritura pública de compra e venda, 

pactuaram uma nota promissória a fim de que assegurasse eventual 

pagamento de débito futuro, posto que tinham ciência de uma incidência de 

retificação de ITR do ano de 1997. Relata que o referido imposto foi objeto 

de inscrição em dívida ativa em nome dos requerentes, os quais efetuaram 

a quitação do débito na data de 04/06/2003. Sustenta que o imóvel não 

lhes foi transferido, bem como não houve baixa na averbação da nota 

promissória, diante da ausência de anuência dos requeridos, posto que 

não possuem mais contato com estes. Assim, pleiteou em tutela 

antecipada a outorga de quitação da nota promissória e seu 

cancelamento, bem como a outorga da escritura definitiva do imóvel. Com 

a exordial, juntou os documentos de ID nº 25729378, 25730579, 

25730587, 25730848, 25730851, 25730858, 25730859, 25730862, 

25730869 e 25940324. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. O instituto da tutela antecipada tem fundamento 

constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, 

inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito 

formal de propor a ação, indo muito mais além, pois assegura o direito a 

uma tutela adequada e efetiva. A tutela antecipada é instrumento apto a 

efetivar de modo célere a proteção dos direitos no caso concreto, 

constituindo-se em medida de caráter excepcional, já que o juiz antecipa o 

seu julgamento conferindo à parte aquilo que é de seu direito. Os 

requisitos essenciais à concessão dessa medida estão elencados no 

artigo 300 e parágrafos do Código de Processo Civil, que assim estatui: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1º. Para concessão da tutela de urgência o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la; § 2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, em juízo de cognição 

sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Quanto a probabilidade do direito esta resta 

demonstrada nos autos através dos documentos de ID nº 25730587 e 

25730862. Todavia, o mesmo não se pode dizer no que se refere ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que o 

imóvel foi adquirido pelos autores no ano de 2000 e somente após o 

transcurso de 19 (dezenove) anos é que o autor buscou a baixa da nota 

promissória e transferência do imóvel para seu nome. Ante o exposto, 

tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da 

medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera 

parte, vez que se trata de providência excepcional, o que não é o caso 

dos autos. Cite-se a requerida, para, querendo, contestar a presente 

ação, nos termos do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 15 

(quinze) dias, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com 

pedido de perícia, se for o caso, consignando no mandando as 

advertências do artigo 344 do CPC. Deixo de designar audiência de 

conciliação, ante a pandemia de COVID-19. Após, caso na contestação 

seja alegado pela ré qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do 

CPC intime-se a autora para, apresentar impugnação a contestação, no 

prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo 

com o artigo 351 do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 14 de abril de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001144-81.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por TIAGO ANDRE TONELLO em face de JOSÉ 

ARLINDO ROSSI, todos devidamente qualificados nos autos. Segundo 

consta da exordial, o autor vendeu na data de 08/06/2011 ao requerido os 

veículos Troller/T4 TDI 3.0, ano e modelo 2011, placa OAP6688, renavan 

322271320 GM/Corsa, cor prata, ano de modelo 2005, Placa KAA1311, 

código renavan nº 873235212. Aduz que no decorrer do tempo da venda 

até a propositura da ação efetuou o pagamento dos débitos relativos à 

IPVA/DPVAT, além do licenciamento, bem como que assinou os recibos de 

transferência do bem, tendo ficado isento da responsabilidade sobre 

encargos e multas. Sendo assim, pleiteou em tutela de urgência a 

expedição de ofício ao Departamento Estadual de Transito para realização 

da transferência dos veículos para o nome do requerido e, 

subsidiariamente, a intimação do requerido para que providencie a 

transferência dos veículos. No mérito, pugnou pela procedência da ação, 

com a confirmação da liminar e demais cominações legais, as quais 

menciona no corpo da inicial como sendo transferência de multas, pontos 

e encargos ao nome do requerido. Com a exordial, juntou os documentos 

de ID nº 20358473, 20358474, 20358474, 20358475, 20358476, 

20358477, 20358478, 20358479, 20358481, 20358482, 20399313 e 

20399314. No ID nº 20367846, determinada a emenda à inicial para 

inclusão no polo passivo da demanda da pessoa jurídica responsável pelo 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN. No ID nº 25014856, o 

requerente manifestou-se pela ilegitimidade passiva do órgão responsável 

pelo DETRAN. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre tecer algumas considerações necessárias 

sobre a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, 

da qual há irresignação do causídico na manifestação de ID nº 25014856. 

Oportuno destacar que a cumulação de pedidos feita pelo autor se trata 

de cumulação subsidiária e não alternativa, sendo importante tecer 

algumas considerações sobre estes. Na cumulação subsidiária, prevista 

no artigo 326 do Código de Processo Civil, o segundo pedido, in casu, a 

intimação do autor para efetivar a transferência do bem, só será 

apreciado se não acolhido o primeiro, estabelecendo-se uma ordem de 

preferencia entre estes, diferente do exposto pelo causídico na peça de ID 

nº 25014856. Por sua vez, na cumulação alternativa, estipulada no artigo 

325 do Código de Processo Civil, não há hierarquia entre os pedidos, a 

escolha do pedido a ser escolhido fica a cargo do juiz, quando, pela 

natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a obrigação de mais de 

um modo, não sendo o caso nos autos. Nessa toada, importante trazer à 
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baila as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: [...] Na cumulação 

imprópria somente um dos pedidos cumulados pode ser acolhido, ou seja, 

na melhor das hipóteses para o autor, a procedência de sua pretensão 

significará o acolhimento de um dos pedidos. Existem duas espécies de 

cumulação imprópria: (a) cumulação subsidiária, também chamada de 

eventual, quando o segundo pedido somente será analisado se o primeiro 

não for concedido; e (b) cumulação alternativa, com a reunião de pedidos 

com a intenção do autor de que somente um deles seja acolhido, à escolha 

do juiz. (Neves. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. 

Volume Único. 10ª ed. rev. ampl. e atual. Editora Juspodvim. Salvador, 

2018. p. 151). De igual modo, além da obrigação de fazer para 

transferência do bem à qual o autor atribui como primeiro pedido ao 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, o autor formula pedidos 

que repercutem na seara tributária, tais como a transferência de multas, 

impostos (IPVA/DPVAT), pontos decorrentes de infrações de transito e 

encargos para o nome do requerido, de modo que estas somente podem 

ser feitas se o Estado de Mato Grosso, credor da obrigação, eis que se 

trata da pessoa jurídica responsável pelo Departamento Estadual de 

Trânsito - DETRAN, figurar no polo passivo da demanda, dada a 

necessidade de alteração do contribuinte. Tecidas as considerações 

necessárias, passo à analise da antecipação de tutela pretendida. O 

instituto da tutela antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre 

do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), 

sendo certo que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante 

ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito 

mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva. A 

tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção 

dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter 

excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte 

aquilo que é de seu direito. Os requisitos essenciais à concessão dessa 

medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Código de 

Processo Civil, que assim estatui: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º. 

Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, em 

juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade 

do direito, há no feito os contratos entabulados com a parte requerida, 

comprovando a venda dos bens, os quais estão jungidos no ID nº 

20358475, 20358476 e 20358477. Entretanto, não há no feito 

comprovação da comunicação de venda efetivada ao Departamento 

Estadual de Trânsito no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposição do 

artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos: Art. 134. No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação. De igual forma, resta ausente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, posto que os veículos foram alienados 

pelo requerente no ano de 2011 e somente após o transcurso de 08 (oito) 

anos é que o autor buscou judicialmente a transferência do bem móvel 

para seu nome, informando na exordial inclusive que efetua anualmente o 

pagamento dos débitos tributários deste. Ante o exposto, tendo em vista a 

ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO 

o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se 

trata de providência excepcional, o que não é o caso dos autos. Cite-se a 

requerida, para, querendo, contestar a presente ação, nos termos do 

artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, consignando no mandando as advertências do 

artigo 344 do CPC. Ante a pandemia de COVID-10, deixo de designar 

audiência de preliminar de conciliação. Após, caso na contestação seja 

alegado pela ré qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC 

intime-se a autora para, apresentar impugnação a contestação, no prazo 

de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o 

artigo 351 do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 14 de abril de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001785-69.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS CAUSADOS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por ROSMARI MICUANSKI DOS SANTOS em face de THIAGO PLETSCH 

DALLA COSTA e JOÃO GERMANO PLETSCH, todos devidamente 

qualificados nos autos. Segundo consta da exordial, no dia 10 de maio de 

2019, o de cujus Luiz Fernando Micuanski dos Santos na companhia de 

sua namorada Hestela Alves da Silva, envolveram-se em um acidente de 

trânsito, tendo culminado no falecimento deste. Aduz que no momento do 

acidente o de cujus estava pilotando uma motocicleta Honda Fan, placa 

QCY8719, a qual foi atingida pelo veículo Chavrolet S10, placa OBG 8809, 

o qual era conduzido por Thiago Pletsch Dalla Costa, sendo que este 

estava conduzindo o veículo sob influência de álcool, além de dirigir sem a 

atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Sendo assim, 

pleiteou em tutela de urgência que os requeridos paguem a título de 

alimentos provisórios à requerente o montante de R$ 998,00 (novecentos 

e noventa e oito reais) mensais. No mérito, pugnou pela procedência da 

ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais 

no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 18.400,00 (dezoito mil e 

quatrocentos reais) a título de danos materiais, além da pensão por morte 

no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) mensais. Com a 

exordial, juntou os documentos de ID nº 22257192, 22257202, 2257206, 

22257212, 22257219, 22257232, 22257592, 22257601, 22257607, 

22257613, 22257621, 22257626, 22257629, 22257632, 22257640, 

22257950 e 22257957. No ID nº 25022515, determinada a emenda à inicial 

para retificação do valor da causa. No ID nº 28050069, a requerente 

apresentou emenda à inicial para retificar o valor da causa para R$ 

250.136,00 (duzentos e cinquenta mil, cento e trinta e seis reais). No ID nº 

28588982, proferido despacho determinando a emenda à inicial para 

comprovação da situação de hipossuficiência ou recolher proceder ao 

recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, chamo o feito 

à ordem e revogo o despacho de ID nº 28588982, eis que lançado em 

virtude de erro apresentado no PJE. Defiro a autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fundamento nos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil e Lei 1.060/50. Recebo a inicial e emenda à inicial 

apresentadas, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos. 

Tecidas as considerações necessárias, passo à analise da tutela de 

urgência pretendida. O instituto da tutela antecipada tem fundamento 

constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, 

inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito 

formal de propor a ação, indo muito mais além, pois assegura o direito a 

uma tutela adequada e efetiva. A tutela antecipada é instrumento apto a 

efetivar de modo célere a proteção dos direitos no caso concreto, 

constituindo-se em medida de caráter excepcional, já que o juiz antecipa o 

seu julgamento conferindo à parte aquilo que é de seu direito. Os 

requisitos essenciais à concessão dessa medida estão elencados no 

artigo 300 e parágrafos do Código de Processo Civil, que assim estatui: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
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resultado útil do processo. § 1º. Para concessão da tutela de urgência o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la; § 2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, em juízo de cognição 

sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, entendo que a 

causa determinante do acidente automobilístico que vitimou o vitimou o filho 

da autora não está suficientemente demonstrada, necessitando da 

instrução processual com ampla dilação probatória para tanto, com o fito 

de apurar a culpabilidade dos envolvidos. De igual forma, resta ausente o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PAGAMENTO 

DE PENSÃO – EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INDEFERIMENTO – 

REQUISITOS (ART. 300 CPC) DEMONSTRADOS PELOS AGRAVADOS NO 

JUÍZO SINGULAR –– PEDIDO ALTERNATIVO PARA REDUÇÃO DO VALOR 

DA PENSÃO NÃO APRECIADO – OMISSÃO SANADA– EMBARGOS 

ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, configura-se omissão a falta de 

apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão 

jurisdicional deveria ter se manifestado, na hipótese, pedido do 

Agravante/Embargante para redução do valor da pensão fixada no Juízo 

singular. A pretensão de diminuição do valor da pensão imposta pelo 

Julgado a quo (4 salários mínimos) para 1 (um) salario mínimo não tem 

cabimento no caso em exame ante a ausência de comprovação da 

incapacidade financeira do Embargante e, também, da desnecessidade 

dos Embargados. Diante dos documentos concatenados ao caderno 

eletrônico, observa-se que as despesas arguidas pelos Embargados na 

ação de origem estão perfeitamente demonstradas, não trazendo o 

Embargante quaisquer documentos hábeis a desconstituir àqueles 

apresentados pela parte adversa. (N.U 1006000-55.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, 

Publicado no DJE 20/08/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA ANTECIPADA PARA 

PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL - INDEFERIMENTO - ART. 273, CPC - 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - NECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Se os documentos que instruem a inicial não são 

suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, a responsabilidade 

do requerido quanto ao acidente, a ausência da verossimilhança das 

alegações constitui óbice para o deferimento do pedido de antecipação de 

tutela . (N.U 0112357-23.2012.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2013, 

Publicado no DJE 12/03/2013) Ante o exposto, tendo em vista a ausência 

dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se 

trata de providência excepcional, o que não é o caso dos autos. Cite-se a 

parte requerida, para, querendo, contestar a presente ação, nos termos 

do artigo 335 do CPC, observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, consignando no mandando as advertências do 

artigo 344 do CPC. Ante a pandemia de COVID-19, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação. Após, caso na contestação seja 

alegado pela ré qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC 

intime-se a autora para, apresentar impugnação a contestação, no prazo 

de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o 

artigo 351 do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Mutum, 14 de abril de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001661-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBIO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001661-23.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente CLEBIO DA 

CRUZ SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 16053529, a petição inicial foi 

recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e 

nomeado médico para realização de perícia na parte autora. O autor juntou 

documentos no ID nº 17200509. O requerido foi citado e apresentou 

contestação no ID nº 17683795 e 18014267, ocasião em que apresentou 

quesitos. O laudo pericial foi encartado no ID nº 19852122, respondendo 

aos quesitos formulados pela autora e pelo INSS. No ID nº 19945380, a 

parte requerente impugnou a contestação. Intimadas as partes a se 

manifestarem quanto ao laudo pericial, estas deixaram transcorrer in albis 

o prazo para manifestação quanto ao laudo pericial. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, entendo por 

bem consignar que tenho como totalmente conclusivo o laudo pericial 

encartado no ID nº 17278036, vez que foi lavrado livre de vícios ou 

eventuais causas de nulidade, sendo que as partes nada impugnaram. O 

que restou bastante claro é que o requerente apresenta incapacidade total 

e temporária para o exercício de sua atividade habitual, de modo que pode 

ser reabilitado para outras funções, onde não haja exposição ao benzeno. 

Logo, procedo à HOMOLOGAÇÃO do laudo pericial. Assim, passo a 

análise do mérito. Consoante o que já foi mencionado, o demandante se 

diz merecedora do benefício relativo ao auxílio doença, a ser 

posteriormente convertido em aposentadoria por incapacidade permanente 

por ser portador de hérnia umbilical (CID K42.9), de modo que em razão 

disso torna-se incapacitado para o trabalho, nos termos de sua petição 

inicial. Menciona que requereu administrativamente a concessão do 

benefício de auxílio doença, quando teve seu pedido indeferido. Segundo 

informado no laudo pericial, o autor apresentou hérnia umbilical (CID 

K42.9), sendo que realizou cirurgia em dezembro de 2018, de modo que a 

incapacidade permaneceu até a data de fevereiro/2019, estando o autor 

apto ao trabalho. O perito consignou que a patologia não há como precisar 

a relação com o trabalho, mas esta pode ter sido um fator agravante, 

sendo que a patologia teve início em junho/2018, sendo que a 

incapacidade pelo período compreendido entre junho/2018 à 

fevereiro/2019 era total e temporária. O estabelecimento do auxílio-doença 

pleiteado pela parte autora tem sua concessão condicionada ao 

preenchimento de três requisitos, a saber: a) qualidade de segurado (a 

qual deve estar presente quando do início da incapacidade); b) 

preenchimento do período de carência (exceto para determinadas 

doenças, previstas expressamente em ato normativo próprio); c) 

incapacidade total e temporária para o trabalho exercido pelo segurado – 

ou seja, para o exercício de suas funções habituais. Em outras palavras, 

para o deferimento do benefício de auxílio-doença, a incapacidade dever 

ser temporária (com possibilidade de recuperação) e total ou parcial para 

a atividade exercida pela segurada. Oportuno mencionar que atividade 

habitual é a atividade para a qual a pessoa interessada está qualificada, 

sem necessidade de qualquer habilitação adicional. Ou seja, está com 

problemas físicos, o fato de não estar incapacitada para exercer 

atividades intelectuais não impede a concessão do auxílio-doença, na 

medida em que esse tipo de atividade não é a sua atividade habitual, e 

para tanto necessitaria de qualificação que não tem no momento. Por isso 

o artigo 59 diz atividade habitual, e não simplesmente atividade. Ainda, 

convém considerar quem faz jus à percepção da aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 
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do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, portanto, são 

necessários 3 (três) requisitos, a saber: 1. Carência mínima exigida em lei. 

2. qualidade de segurado à época do surgimento da doença; 3. 

comprovação da incapacidade permanente que está impossibilitando o 

segurado de exercer as suas atividades; Há demonstração da carência 

mínima pelo período de janeiro/2012 à outubro/2013 que o autor laborou no 

vínculo empregatício de Luis de Sousa Lima (21 contribuições), de modo 

que ao perder a qualidade de segurado, para fins de concessão de auxilio 

doença, o segurado deverá contar com metade dos períodos, previstos no 

artigo 25, inciso II, da Lei 8.213/91, a contar a partir da nova filiação à 

Previdência Social, nos moldes do artigo 27-A da mencionada lei. Assim, 

tendo em vista que a partir da nova filiação o autor teve contribuições nos 

períodos de 01/12/2016 à 31/08/2017, ou seja, 09 (nove) contribuições, 

está satisfeito o requisito do artigo 27-A da Lei nº 8.213/91. Quanto à 

qualidade de segurado, tenho que o autor demonstrou ser segurado da 

previdência social à época do início dos sintomas de suas moléstias, qual 

seja, junho/2018, eis que estava em seu período de graça, conforme artigo 

15, inciso II, da Lei nº 8.213/1991. O cerne da questão, todavia, está 

adstrito ao terceiro requisito exigido para a concessão do benefício 

pleiteado, consistente na necessidade de se comprovar a incapacidade 

permanente ou temporária/parcial ou total ao exercício de qualquer 

espécie de trabalho. No caso em apreço, conforme se depreende do laudo 

médico pericial constatou-se claramente a existência de incapacidade total 

e temporária da parte autora para o exercício de suas atividades habituais, 

visto que laborava como auxiliar de produtos gerais em armazéns de soja 

e milho, restando impossibilitado em virtude da patologia apresentada. 

Portanto, a parte autora não conseguiu demonstrar os requisitos para a 

concessão da aposentadoria por invalidez, considerando que a 

incapacidade apresentada por ela no laudo pericial é temporária, pelo 

período compreendido entre junho/2018 à fevereiro/2019, de acordo com o 

laudo pericial (ID nº 19852122). Assim, cumpre apenas as exigências para 

o restabelecimento do auxílio doença, o qual deverá ser pago pelo INSS 

até que a demandante realize a sua reabilitação e consiga desempenhar 

trabalho de natureza diversa ou se recuperar da moléstia que lhe 

acomete, ou cumprir os requisitos da aposentadoria por invalidez. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Havendo incapacidade 

laborativa total e temporária é devida a concessão do auxílio-doença até 

que a parte autora tenha se recuperado e possa retomar as suas 

atividades habituais, devendo o benefício ser convertido em aposentadoria 

por invalidez caso seja constatada a impossibilidade de reabilitação. 2. 

Uma vez que a autora está apenas temporariamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades habituais, é incabível a concessão de 

aposentadoria por invalidez, que exige a existência de incapacidade 

definitiva para a concessão. 3. Sucumbente o INSS, deverá arcar com o 

pagamento dos honorários periciais, devendo ressarci-los à Justiça 

Federal. 4. A antecipação de tutela resta mantida, porquanto confirmados 

a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano ou de difícil 

reparação. (TRF4 - AC: 4507 RS 2009.71.99.004507-5, Relator: Revisor, 

Data de Julgamento: 28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de 

Publicação: D.E. 09/11/2009) PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA 

E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA 

O AUXÍLIO-DOENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão 

do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze 

contribuições mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária 

(auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 

atividade laboral. 2. Hipótese em que o laudo pericial conclui pela 

incapacidade total e temporária. Benefício devido: auxílio-doença desde a 

data da cessação indevida. 3. Se o autor pede aposentadoria por 

invalidez, mas a sentença concede auxílio-doença, ocorre a sucumbência 

recíproca em igual proporção, a ensejar a compensação dos honorários 

advocatícios (art. 21 do CPC) sem remanescer saldo em favor do patrono 

de quaisquer das partes. 4. Apelação da parte autora e remessa oficial 

improvidas. (AC 0011959-34.2009.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 05/09/2016) Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em 

vista que a requerente CLEBIO DA CRUZ SILVA somente conseguiu 

demonstrar os requisitos para o estabelecimento do auxílio doença, e não 

da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, 

conforme os dados a seguir: Nome do segurado: Clébio da Cruz Silva 

Benefício concedido: auxílio doença; Data de início do benefício – DIB: 

01/06/2018 à 01/02/2019, restando consignado que após tal período o 

autor está apto para exercer sua atividade habitual. (ID nº 19852122) Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) da importância equivalente às prestações em 

atraso, até a data desta sentença, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 

2° e 3°, do CPC e da Súmula 111, do STJ. As prestações vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da 

Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora conforme preconizado no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde a citação. O requerido está 

isento de custas. Considerando-se a situação de miserabilidade e de 

saúde precária da parte autora, bem como a necessidade de 

assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, estão presentes 

neste momento os requisitos necessários para a concessão da tutela de 

urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual determino que a Autarquia demandada implante o benefício do auxílio 

doença à autora, em virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Proceda-se ao pagamento dos honorários periciais ao perito 

nomeado (ID nº 16618800), através do Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas partes, 

arquive-se com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 13 de abril de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001702-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE IRINEU ZILIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001702-87.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por JANETE 

IRINEU ZILIO, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, já qualificados nos autos. No ID nº 24632680, proferida sentença. 

No ID nº 29096216 oferecido embargos de declaração pelo requerente, 

alegando, em síntese, contradição na sentença. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico 

que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de 

modo que devem ser conhecidos. Todavia, a referida sentença está 

eivada por contradição, mormente porque esta é verificada sempre que 

existirem proposições inconciliáveis entre sí, sendo que a afirmação de 

uma significa a negação de outra. Estando a referida sentença eivada por 

erro material, o qual pode inclusive ser conhecido de ofício pelo juízo. 

Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES 

PROVIMENTO, em virtude da sentença não estar eivada por contradição. 

Todavia, por estar eivada de erro material, o qual pode ser conhecido de 

ofício pelo juízo, nos moldes do artigo 1.022, inciso III c/c 494, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, retifico a sentença de ID nº 24632680 

onde se lê: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DEMANDA, tendo em vista que o requerente JOSÉ SILVA DE LIMA 

somente conseguiu demonstrar os requisitos para o estabelecimento do 

auxílio doença, e não da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 

373, inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir:” Passa-se a se ler: 

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, 
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tendo em vista que a requerente JANETE IRINEU ZILIO somente conseguiu 

demonstrar os requisitos para o estabelecimento do auxílio doença, e não 

da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, 

conforme os dados a seguir:” No mais, mantenho-a incólume em seus 

integrais termos, por seus próprios fundamentos. Proceda-se ao 

pagamento dos honorários periciais ao perito nomeado (ID nº 14909869), 

através do Sistema da Assistência Judiciária Gratuita. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 13 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002379-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FRANCISCA NOLASCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002379-20.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 

com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo requerente CREUZA 

FRANCISCA NOLASCO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, já qualificados nos autos. No ID de nº 17194344, a petição 

inicial foi recebida, porém, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela 

e nomeado médico para realização de perícia na parte autora. O requerido 

foi citado e apresentou contestação no ID nº 19264730, ocasião em que 

apresentou quesitos. O laudo pericial foi encartado no ID nº 22462780, 

respondendo aos quesitos formulados pela autora e pelo INSS. No ID nº 

22754969, a parte requerente impugnou o laudo pericial. Por sua vez, a 

requerida deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto ao 

laudo pericial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, o laudo pericial merece ser homologado, uma vez que 

a simples discordância da parte em relação às conclusões do laudo 

pericial não tem o condão impedir a homologação do laudo, conforme 

preceitua o artigo 480 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o 

ensinamento trazido por Antônio Carlos de Araujo Cintra: “O perito não é o 

juiz dos fatos a que se refere a sua atividade pericial e seu 

pronunciamento a esse respeito não vincula nem pode vincular o juiz da 

causa. Na verdade, o juiz não pode delegar atribuições jurisdicionais ao 

perito, nem aceitar passivamente as conclusões e a opinião deste, 

devendo apreciar o laudo com liberdade intelectual e justificar suas 

conclusões. (...)Tudo isso, sem dúvida, constitui corolário ou manifestação 

do princípio do livre convencimento do juiz, consagrado pelo artigo 130 do 

Código de Processo Civil. E, como é sabido, ao juiz incumbe apreciar a 

prova no seu conjunto, sendo perfeitamente aceitável que do conjunto 

probatório resultem elementos que reduzam ou mesmo excluam o poder de 

convicção do laudo pericial.” (in Antônio Carlos de Araújo Cintra, 

Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, p. 237). Ante o exposto, 

afasto a impugnação ao laudo pericial de ID nº 22754969 e, por 

consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de ID nº 22462780. Assim, 

passo a análise do mérito. Consoante o que já foi mencionado, o 

demandante se diz merecedora do benefício relativo ao auxílio doença, a 

ser posteriormente convertido em aposentadoria por incapacidade 

permanente decorrente de fratura no tornozelo e fratura no punho direito 

(CID S82.6, S82.5, S52.5 e M25.5), de modo que em razão disso torna-se 

incapacitada para o trabalho, nos termos de sua petição inicial. Menciona 

que requereu administrativamente a concessão do benefício de auxílio 

doença, quando teve seu pedido indeferido (ID nº 15635475). Segundo 

informado no laudo pericial, o autor apresentou fraturas no tornozelo e 

punho direitos (CID S82.6, S82.5, S52.5 e M25.5), sendo que realizou 

cirurgia, mas ainda apresenta dor recorrente e incapacitantes nos locais 

afetados, apresentando a autora incapacidade pelo prazo de 06 (seis) 

meses, a contar da perícia. O perito consignou que a patologia possui 

relação com o trabalho, eis que decorrente de acidente de trânsito, a qual 

teve início em dezembro/2018, de forma que a incapacidade é total e 

temporária pelo prazo de 06 (seis) meses, momento em que deverá 

passar por reavaliação médica. O estabelecimento do auxílio-doença 

pleiteado pela parte autora tem sua concessão condicionada ao 

preenchimento de três requisitos, a saber: a) qualidade de segurado (a 

qual deve estar presente quando do início da incapacidade); b) 

preenchimento do período de carência (exceto para determinadas 

doenças, previstas expressamente em ato normativo próprio); c) 

incapacidade total e temporária para o trabalho exercido pelo segurado – 

ou seja, para o exercício de suas funções habituais. Em outras palavras, 

para o deferimento do benefício de auxílio-doença, a incapacidade dever 

ser temporária (com possibilidade de recuperação) e total ou parcial para 

a atividade exercida pela segurada. Oportuno mencionar que atividade 

habitual é a atividade para a qual a pessoa interessada está qualificada, 

sem necessidade de qualquer habilitação adicional. Ou seja, está com 

problemas físicos, o fato de não estar incapacitada para exercer 

atividades intelectuais não impede a concessão do auxílio-doença, na 

medida em que esse tipo de atividade não é a sua atividade habitual, e 

para tanto necessitaria de qualificação que não tem no momento. Por isso 

o artigo 59 diz atividade habitual, e não simplesmente atividade. Ainda, 

convém considerar quem faz jus à percepção da aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, portanto, são 

necessários 3 (três) requisitos, a saber: 1. Carência mínima exigida em lei. 

2. qualidade de segurado à época do surgimento da doença; 3. 

comprovação da incapacidade permanente que está impossibilitando o 

segurado de exercer as suas atividades; Há demonstração da carência 

mínima pelas contribuições nos períodos de 01/05/2013 à 01/12/2014 (data 

do início da incapacidade) na qualidade de contribuinte individual, estando 

satisfeito o requisito do artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.213/1991. Quanto à 

qualidade de segurado, tenho que o autor demonstrou ser segurado da 

previdência social à época do início dos sintomas de suas moléstias, qual 

seja, dezembro de 2014. O cerne da questão, todavia, está adstrito ao 

terceiro requisito exigido para a concessão do benefício pleiteado, 

consistente na necessidade de se comprovar a incapacidade permanente 

ou temporária/parcial ou total ao exercício de qualquer espécie de 

trabalho. No caso em apreço, conforme se depreende do laudo médico 

pericial constatou-se claramente a existência de incapacidade total e 

temporária da parte autora para o exercício de suas atividades habituais, 

visto que laborava como cabeleireira, restando impossibilitada em virtude 

da patologia apresentada. Portanto, a parte autora não conseguiu 

demonstrar os requisitos para a concessão da aposentadoria por 

invalidez, considerando que a incapacidade apresentada por ela no laudo 

pericial é temporária, pelo período compreendido de 6 (seis) meses, 

devendo passar por reavaliação após tal periodo, de acordo com o laudo 

pericial (ID nº 22462780). Assim, cumpre apenas as exigências para o 

restabelecimento do auxílio doença, o qual deverá ser pago pelo INSS até 

que a demandante realize a sua reabilitação e consiga desempenhar 

trabalho de natureza diversa ou se recuperar da moléstia que lhe 

acomete, ou cumprir os requisitos da aposentadoria por invalidez. Nesse 

sentido, trago à baila o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Havendo incapacidade 

laborativa total e temporária é devida a concessão do auxílio-doença até 

que a parte autora tenha se recuperado e possa retomar as suas 

atividades habituais, devendo o benefício ser convertido em aposentadoria 

por invalidez caso seja constatada a impossibilidade de reabilitação. 2. 

Uma vez que a autora está apenas temporariamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades habituais, é incabível a concessão de 

aposentadoria por invalidez, que exige a existência de incapacidade 

definitiva para a concessão. 3. Sucumbente o INSS, deverá arcar com o 

pagamento dos honorários periciais, devendo ressarci-los à Justiça 

Federal. 4. A antecipação de tutela resta mantida, porquanto confirmados 

a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano ou de difícil 

reparação. (TRF4 - AC: 4507 RS 2009.71.99.004507-5, Relator: Revisor, 

Data de Julgamento: 28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, Data de 
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Publicação: D.E. 09/11/2009) PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA 

E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA 

O AUXÍLIO-DOENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão 

do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze 

contribuições mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária 

(auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para 

atividade laboral. 2. Hipótese em que o laudo pericial conclui pela 

incapacidade total e temporária. Benefício devido: auxílio-doença desde a 

data da cessação indevida. 3. Se o autor pede aposentadoria por 

invalidez, mas a sentença concede auxílio-doença, ocorre a sucumbência 

recíproca em igual proporção, a ensejar a compensação dos honorários 

advocatícios (art. 21 do CPC) sem remanescer saldo em favor do patrono 

de quaisquer das partes. 4. Apelação da parte autora e remessa oficial 

improvidas. (AC 0011959-34.2009.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL 

ALEXANDRE FERREIRA INFANTE VIEIRA, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 05/09/2016) Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em 

vista que a requerente CREUZA FRANCISCA NOLASCO somente 

conseguiu demonstrar os requisitos para o estabelecimento do auxílio 

doença, e não da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir: Nome do segurado: Creuza 

Francisca Nolasco Benefício concedido: auxílio doença; Data de início do 

benefício – DIB: 13/06/2018 – cessação indevida, restando consignado 

que o benefício será devido pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme 

laudo pericial, devendo a autora passar por nova avaliação junto ao 

requerido após o mencionado período. (ID nº 22462780) Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) da importância equivalente às prestações em 

atraso, até a data desta sentença, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 

2° e 3°, do CPC e da Súmula 111, do STJ. As prestações vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da 

Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora conforme preconizado no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde a citação. O requerido está 

isento de custas. Considerando-se a situação de miserabilidade e de 

saúde precária da parte autora, bem como a necessidade de 

assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, estão presentes 

neste momento os requisitos necessários para a concessão da tutela de 

urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual determino que a Autarquia demandada implante o benefício do auxílio 

doença à autora, em virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Proceda-se ao pagamento dos honorários periciais ao perito 

nomeado (ID nº 17974118), através do Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas partes, 

arquive-se com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 13 de abril de 2020. LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001223-60.2019.8.11.0086
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISECLAIR ASTOFE DE SOUZA 95676902191 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001223-60.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL propostos por ATACADÃO S/A 

em face de GEISECLAIR ASTOFE DE SOUZA, ambos qualificados nos 

autos. Pleiteia o autor na exordial a execução de dois cheques de nº 

000109 e 000110, vinculados à Conta Corrente nº 65911-2, Banco Sicredi, 

Agência 8110, vinculada ao CNPJ 24.053.494/0001-30. Pleiteou em tutela 

cautelar, o arresto de mercadorias existentes no estabelecimento da 

requerida, no importe de R$ 9.077,94 (nove mil e setenta e sete reais e 

noventa e quatro centavos). Com a exordial, juntou os documentos de ID 

nº 20555119, 20555120, 20555122, 20555123, 20555320, 20555324, 

20555326, 20555327, 20555331, 20555332 e 20555336. No ID nº 

20643023, o autor apresentou emenda à inicial, juntando os documentos 

de ID nº 20643030 e 20643033. No ID nº 20690756, o autor juntou as guias 

de custas processuais e taxas judiciárias. Determinada a intimação das 

partes para se manifestarem sobre a ocorrência de prescrição dos títulos 

no ID nº 20560521. No ID nº 21902730, a parte autora manifestou-se pela 

não ocorrência de prescrição, visto que após o protesto, estaria 

suspenso o prazo prescricional. Vieram os autos conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, no que se refere à prescrição dos 

cheques objeto da presente execução, entendo pelo parcial 

reconhecimento desta. Explico. Consigno trazer à baila a diferença entre 

os cheques pré-datado e pós-datado, sendo que o primeiro consta na 

data de emissão a data efetiva que este foi emitido, com a expressão “bom 

para...”, enquanto que no segundo caso o cheque é emitido com data 

futura, na qual pretende-se o débito, sem que tenha inicio o prazo 

prescricional. In casu, o cheque de nº 000109, no valor de R$ 3.077,00 

(três mil reais e setenta e sete centavos), foi emitido no dia de 03/05/2018, 

pré-datado para a data de 16/06/2018, o qual teve seu protesto efetivado 

no dia 15/08/2018, tudo conforme documentos de ID nº 20555326. Por sua 

vez, o cheque nº 000110, no valor de R$ 3.077,00 (três mil e setenta e 

sete reais) foi emitido na data de 03/05/2018, pré-datado para 16/07/2018, 

tendo seu protesto efetivado no dia 08/11/2018, de acordo com o 

documento de ID nº 20555327. Ademais, conforme se vislumbra do artigo 

59 da Lei nº 7.357/1985, o prazo prescricional no cheque é de 06 (seis) 

meses após o decurso do prazo para apresentação deste. Ipsis litteris: 

“Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo 

de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador. 

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do 

cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em 

que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.” 

Outrossim, o cheque foi emitido em comarca diversa (Cuiabá/MT) da que 

deve ser pago (Nova Mutum/MT), oportunidade em que o prazo para 

apresentação do cheque é de 60 (trinta) dias, a contar do dia da emissão, 

nos moldes do artigo 33 da Lei nº 7.357/1985. Assim, o prazo para 

apresentação do cheque de ambos os cheques tem prazo final o dia 

02/06/2018, isso porque no computo dos prazos, excluem-se o dia do 

começo e inclui-se o dia do vencimento, conforme disposição do artigo 

132 do Código Civil. Desse modo, o prazo prescricional encerrava-se no 

dia 02/12/2018, tratando-se do dia de número igual ao de início, nos 

moldes do disposto no artigo 132, § 3º do Código Civil. Permitir que o prazo 

previsto na data “bom para..” e não no campo da emissão do cheque, 

conforme disposição legal, para fins de computo do prazo prescricional, 

feriria o disposto no artigo 192 do Código Civil, o qual prevê que os prazos 

de prescrição não podem ser alterados por acordo entre as partes. Nesse 

sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DIREITO 

CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE 

PAGAMENTO À VISTA. CÁRTULA ESTAMPANDO, NO CAMPO 

ESPECÍFICO, DATA DE EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA PARA SUA 

APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO ESPAÇO PRÓPRIO. 

PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE COMO DEVEDOR, 

AINDA QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO 

PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: a) a pactuação da 

pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de 

apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de 

emissão estampada no campo específico da cártula; b) sempre será 

possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de 

cheque, com a indicação do emitente como devedor. 2. No caso concreto, 

recurso especial parcialmente provido. (REsp 1423464/SC. Recurso 

Especial 2013/0400805-2. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão 

Julgador. Data do Julgamento 27/04/2016. Data da Publicação DJe 

27/05/2016 RSTJ vol 243 p. 361). Entretanto, ocorreu o protesto do 

cheque nº 000109, na data de 15/08/2018, momento em que o prazo 
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prescricional foi interrompido, bem como em relação ao cheque nº 000110 

o protesto se deu da nata de 08/11/2018, de modo que a interrupção pode 

se dar por apenas uma vez, com fundamento no artigo 202, inciso II, do 

Código Civil. in verbis: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente 

poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: II - por protesto, nas condições do 

inciso antecedente; Nessa toada, o prazo prescricional deve ter sua 

contagem reiniciada a partir da data do protesto para computo do prazo 

previsto no artigo 59 da Lei nº 7.357/1985, de modo que para o cheque nº 

000109 será considerada a data de 15/08/2018 e cheque nº 000110 a 

data de 08/11/2018. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio: 

EXECUÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - CHEQUE - PROTESTO - 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 202, III, C. CIVIL - APELAÇÃO 

DESPROVIDA. O protesto cambial realizado dentro do prazo previsto pelo 

art. 59 da lei do cheque , seis meses a partir da expiração do prazo da 

apresentação, é válido e interrompe a prescrição , devendo recomeçar a 

contagem o prazo prescricional de seis meses desde o início. (N.U 

0030438-25.2008.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2011, 

Publicado no DJE 29/09/2011). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. PROTESTO FACULTATIVO. CAUSA INTERRUPTIVA DA 

PRESCRIÇÃO. ARTIGO 202, III, DO CPC. Prescrição. Não configurada. O 

protesto cambial é causa de interrupção da prescrição, art. 202, III, do CC. 

Ademais, não está o protesto facultativo limitado ao prazo do art. 48 da Lei 

7.357/85. Precedente. Causa debendi. O cheque é título executivo 

extrajudicial, portanto, título hábil a embasar a execução, sendo ordem de 

pagamento à vista e autônomo em relação ao negócio que lhe deu causa. 

Além disso, no caso, o embargante não comprovou os fatos extintivos do 

direito do exequente. Ausência de prova do quitação da dívida proveniente 

da venda de gado terneiro. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70066177700, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 29-10-2015). Assunto: 

Direito Privado. Execução. Título executivo extrajudicial. Interrupção. 

Prescrição. Inocorrência. Dívida. Quitação. Prova. Ausência. Cobrança 

devida. (TJRS. Apelação nº 70066177700. Órgão Julgador Décima Oitava 

Câmara Cível, Relator Heleno Tregnago Saraiva. Data de julgamento 

19/10/2015. Publicação DJe 10/11/2015). Assim o prazo prescricional do 

cheque nº 000109 encerrou-se na data de 15/02/2019 e o prazo 

prescricional do cheque n 000110 encerrou-se na data de 08/05/2019, 

estando prescritos os referidos títulos, posto que a ação foi ajuizada 

somente na data de 30/05/2019. Ante todo o exposto, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO dos cheques nº 000109 e 000110 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do 

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em observância ao 

princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das 

custas processuais e taxa judiciária, uma vez que o fato gerador desta é 

a distribuição da ação, com a movimentação da máquina judiciária. 

Contudo, deixo de condenar o embargante ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não houve a formalização da triangularização 

processual. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do tribunal de 

justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

INCIDÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ERRO MATERIAL. INCONGRUÊNCIA. CORREÇÃO. - JUSTIÇA GRATUITA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA 

DE DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS PARA EMENDA DA INICIAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Verificada incongruência entre o resultado da demanda e o dispositivo da 

sentença, possível declarar sua nulidade parcial, de ofício, a fim de sanar 

o vício. 2. Na hipótese de indeferimento da inicial pelo não cumprimento da 

emenda determinada, não há necessidade de intimação pessoal da parte 

autora para extinção do processo, consoante se infere da redação do art. 

284, parágrafo único, do CPC/73. 3. “A presunção de pobreza, para fins 

de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta 

caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se 

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” 

(AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) 4. A 

concessão de assistência judiciária gratuita está condicionada à efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. 5. A movimentação da máquina judiciária e o fato de que foi 

a parte autora, ora Apelante, que ao não atender o comando judicial para 

emenda da petição inicial deu ensejo à extinção do processo sem 

resolução do mérito, sua condenação ao pagamento das custas 

processuais deve ser mantida. (N.U 0001306-31.2013.8.11.0110, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

19/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019). Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, arquivando-se os presentes autos em seguida, com as 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. Nova Mutum/MT, 6 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO DE ID 31146079, no prazo legal. NOVA MUTUM, 13 de abril de 

2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM E 

INFORMAÇÕES: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 - TELEFONE: (66) 33083434

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001936-35.2019.8.11.0086
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ISAIAS DE PAULA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE ID 30287137, 

requerendo o que entender de direito no prazo legal. NOVA MUTUM, 14 de 

abril de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM E 

INFORMAÇÕES: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 - TELEFONE: (66) 33083434

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001928-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE ID 30277840, 

requerendo o que entender de direito no prazo legal. NOVA MUTUM, 14 de 

abril de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM E 

INFORMAÇÕES: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 - TELEFONE: (66) 33083434

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001403-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MENDONCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE ID . 29623482, 

requerendo o que entender de direito no prazo legal. NOVA MUTUM, 14 de 

abril de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM E 

INFORMAÇÕES: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 - TELEFONE: (66) 33083434

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010407-23.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO MOREIRA PERIN OAB - PR0080193A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARARAO COSTA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010407-23.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 4.785,58 ESPÉCIE: 

[Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: SEIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

Endereço: Rua MONTEIRO LOBATO, 4755, SÃO SEBASTIÃO, 

CHOPINZINHO - PR - CEP: 85560-000 ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

MAURICIO MOREIRA PERIN - PR0080193A POLO PASSIVO: Nome: 

TARARAO COSTA & CIA LTDA - ME Endereço: Avenida dos Uirapurus, 

1765, Gráfica Vênus, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

MT0014916A Senhor(a): SEIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP Pelo presente, extraído dos autos da 

EXECUÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

acerca do RESULTADO NEGATIVO DA TENTATIVA DE PENHORA, e para 

que se manifeste acerca da Petição de ID 19513305 juntada retro, ou para 

que informe bens (e sua respectiva localização) da Parte Executada 

passíveis de penhora ou para que se manifeste nos autos e requeira o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002005-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BERTI KANIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1002005-67.2019.8.11.0086 Reclamante: Rosa Berti Kanieski Reclamado: 

Unimed Cuiaba Cooperativa de Trabalho Médico Vistos, etc. Considerando 

que já fora prolatada sentença nos presentes autos, remeta-se o feito a 

secretaria para as demais providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001107-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO WEISS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001107-54.2019.8.11.0086 REQUERENTE: CRISTINA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ORLANDO WEISS Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a petição inicial, informando a inscrição no CPF ou 

mesmo o nome da mãe do requerido, de modo a possibilitar buscas de sua 

pessoa, considerando a proibição de citação por edital nos juizados 

especiais (art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95). A consulta pelos sistemas 

informatizados se mostra mais dificultosa, para não dizer inviável, por 

haver apenas o nome e um sobrenome. Caso não haja indícios mínimos 

terá que retornar a justiça comum a demanda ou ser devidamente extinta. 

Intime-se a parte autora para em 15 dias emendar a petição inicial. Como 

se trata de demanda urgente e considerando a quarentena, informo desde 

logo o e-mail institucional para contato cassio.neto@tjmt.onmicrosoft.com. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE COSSETIN OAB - MT0008982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001590-84.2019.8.11.0086 Reclamante: DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO 

OLIVEIRA Reclamada: AZUL LINHAS AÉREAS S.A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem 

preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito. II - MÉRITO Sendo a 
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prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. O Reclamante alega ter adquirido passagens 

aéreas junto a Reclamada do trecho Recife/PE – Cuiabá/MT, com 

embarque previsto para o dia 30/06/2019 às 08:45min e chegada ao 

destino final às 11h25min; ressalta que adquiriu as passagens aéreas com 

voo direito ao destino em razão do tempo exíguo de deslocamento, vez 

que viajava com criança ainda de tenra idade. No entanto, afirma que o 

voo inicialmente contratado foi alterado unilateralmente pela Reclamada 

para as 09h00min do dia 30/06/2019, com conexão em Campinas, 

chegando ao seu destino final somente às 15h30min. Assevera, 

entretanto, que devido os horários serem aproximados, a alteração não 

lhe acarretou transtornos, aceitando, assim, o itinerário proposto. Contudo, 

o Promovente aduz que ao chegar no aeroporto no horário remarcado, 

não foi possível embarcar no voo previsto, tendo em vista ter recebido a 

informação pela companhia aérea que a aeronave estava com problemas 

técnicos, e por tais razões a partida foi cancelada. Sustenta que apesar 

as alegações dos prepostos da Ré, constava na tela de informações do 

aeroporto de Recife que a aeronave estava em solo, com embarque 

próximo. Assim, em decorrência da segunda alteração do voo, conseguiu 

embarcar somente às 13h20min, chegando no destino final às 20h25min, 

com 09 (nove) horas de atraso do voo inicialmente contratado. Sustenta 

ainda que em virtude da conduta da Demandada teve que custear gastos 

além daqueles inicialmente previstos com alimentação. Deste modo, pugna 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de dano material, além de 

indenização pelos danos morais experimentados. Por sua vez, a 

Reclamada afirma não ter havido ato ilícito em sua conduta, pois o primeiro 

cancelamento do voo ocorreu por motivo de reestruturação da malha 

aérea, tendo o Autor aceitado a proposta de remarcação a ele enviada. 

Ressalta, entretanto, que o voo remarcado foi cancelado devido a 

manutenção da aeronave, e que as informações acerca das mudanças na 

reserva foram amplamente divulgadas ao Promovente, tendo sido este 

reacomodado no voo subsequente. Aduz, por fim, que prestou a 

assistência necessária, inexistindo qualquer dever de indenizar, motivo 

pelo qual requer a improcedência da ação. Pois bem. A princípio, cumpre 

esclarecer que, in caso, não há o que se falar na aplicação do precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no que tange ao regramento das 

Convenções de Varsóvia e Montreal, tendo em vista que o caso em 

análise não se trata de questões envolvendo o transporte aéreo 

internacional, portanto, havendo distinção entre o caso concreto em 

julgamento e o paradigma, deve-se realizar o distinguishing, e 

consequentemente, afastar a incidência do precedente. Assim, em razão 

da presente contenda se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, em consonância ao que dispõe o artigo 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos que o instrui, tem-se que os 

atrasos dos voos contratados pelo Autor restam incontroversos, 

limitando-se a Ré a alegar que o primeiro fato ocorreu por necessidade de 

restruturação da malha aérea, e o segundo cancelamento foi decorrente 

da manutenção da aeronave. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 

7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a realocação de 

passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não 

sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e hospedagem, 

sem prejuízo da responsabilidade civil, conforme se observa: “Art. 230. Em 

caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. (grifei) 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor, senão vejamos: “Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. A Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do 

CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, os motivos ensejadores das alterações do voo 

inicialmente contratado pelo Autor, tampouco a assistência com 

alimentação, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e de fácil 

manipulação. Restou caracterizado, portanto, o defeito do serviço, 

revelando-se a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, prevista no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de 

responsabilidade objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa 

exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito 

ou força maior, hipóteses que não restaram caracterizadas nos autos, 

tendo em vista que o segundo cancelamento ocorreu por problemas 

técnicos na aeronave, configurando caso fortuito interno, inerente ao 

serviço prestado, que não pode ser repassado aos consumidores. Tal 

situação não possui o condão de afastar a responsabilidade da 

Demandada pelos prejuízos experimentados, já que não configura 

excludente de nexo de causalidade, eis que reflete procedimento inerente 

ao serviço que presta. O caso emanado do processo configura, à toda 

evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, 

retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. Ademais, tenho que a situação vivenciada 

pelo Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que fora submetido, por culpa exclusiva da Demandada, ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, devendo ser reparado pelos danos 

experimentados. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO EM 

FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE SETE 

HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. DEVER DE INDENIZAR ASSENTE. 

É de ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por 

danos morais, pois as companhias aéreas respondem objetivamente pelos 

danos causados aos transportados. No caso em apreço, a ré não logrou 

demonstrar causa excludente de responsabilidade, já que a necessidade 

de manutenção de aeronave não é fato imprevisível. Atraso superior a 

sete horas para chegada ao destino. Indenização mantida em R$ 3.000,00 

(três mil reais) para cada autor, pois adequado e proporcional. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069966893, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 28/07/2016). (grifei) Diante disso, não há como ser 

afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na prestação 

do serviço de transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz crer a 

empresa transportadora, não restou configurada qualquer excludente de 

responsabilidade no caso em comento. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado pela intensidade da culpa do agente causador 

e do dano experimentando pela outra parte, observando-se também os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde não poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. Por fim, cabe ressaltar ainda que a 

Reclamada alega ter oferecido toda assistência necessária ao Autor, 

contudo, inexiste a comprovação de tal fato nos autos, o que leva a crer 

pelo descumprimento de seu dever de assistência. Assim, no que tange à 

restituição dos valores gastos pelo Reclamante com alimentação devido à 

longa espera para chegar no local de destino, tenho que também merece 

prosperar, uma vez que os gastos inesperados só ocorreram em 

decorrência da falha da prestação de serviço que impediu que o 

Promovente continuasse o seu itinerário nos horários previamente 

programados, devendo ser indenizado conforme os comprovantes de 

pagamento juntados na inicial. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – CONDENAR a 

Reclamada a restituir o Reclamante pelo dano material sofrido no valor de 

R$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos), que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar 

data do desembolso. 2 - CONDENAR a Reclamada a compensar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros legais a incidir da data do evento danoso. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 
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presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-53.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010265-53.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAURINA PEREIRA DA SILVA Endereço: 

Rua DAS GAMELEIRAS, 10, 13, EDELMINA QUEROBIM MARQUETTI, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - MT0003535A POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3475, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - MT13431-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S Senhor(a): MAURINA PEREIRA DA SILVA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando 

comprovante de pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão e desistência tácita do feito. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 14 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000507-96.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL ROGGIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO COSTA SANTOS OAB - MT25402/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.W.M. LUMINATO LOCACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000507-96.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS DANIEL ROGGIA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

J.W.M. LUMINATO LOCACOES Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma que está sendo cobrada por uma dívida já 

devidamente quitada, demonstrando nos autos que há grave falha por 

parte da requerida. Apesar de bem fundamentada a situação, 

demonstrando, em sede liminar, que se trata da dívida original com a 

requerida passada para terceiro, fato é que a inscrição foi efetuada pela 

JPE Consultoria conforme extrato de Id. 30271345, sendo imprescindível 

que ela figure no polo passivo como litisconsorte ou de maneira exclusiva. 

A empresa que efetua e inscrição indevida é responsável por garantir a 

regularidade do débito. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias 

emendar a inicial, readequando-a. . Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-13.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000713-13.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: DAVI PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a 
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inversão do ônus da prova porque não cabe a parte atora fazer prova de 

fato negativo. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-65.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000716-65.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO REIS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus 

da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 
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conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010581-03.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANI VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Delphos Seguradora S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010581-03.2014.8.11.0086 REQUERENTE: JOANI VIANA MARTINS 

REQUERIDO: DELPHOS SEGURADORA S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que o 

prazo para apresentação contrarrazões já transcorreu in albis, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-66.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA HARTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010247-66.2014.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS DE OLIVEIRA 

HARTER REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte contrária fora intimada para apresentar 

contrarrazões no mesmo endereço da exordial, entendo que deve ser 

aplicado o art. 274, parágrafo único, do CPC, ter a intimação dada como 

realizada e, por conseguinte, declarar que correu in albis o prazo para 

contrarrazoar, remetendo o processo para a Turma Recursal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONY JOSIMIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001222-46.2017.8.11.0086 REQUERENTE: RONY JOSIMIR FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA MARIA TEODORO SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000992-04.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EDILZA MARIA TEODORO 

SEVERINO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Certificada 

a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIETH MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000151-72.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ELIZIETH MIRANDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-07.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PESSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010680-07.2013.8.11.0086 REQUERENTE: WAGNER PESSATTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-47.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MORETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC DONALDS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT9633-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010009-47.2014.8.11.0086 REQUERENTE: JOEL MORETTO REQUERIDO: 

MC DONALDS Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-59.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT LUIZ LARA ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010575-59.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ROBERT LUIZ LARA ROSARIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Deixo de receber o recurso interposto pelo advogado da parte 

autora, porque não diz respeito ao processo,sendo o recorrente pessoa 

diversa do autor e o número do processo também não condiz com o dos 

autos. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado interposto pelo 

Banco Bradesco, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-57.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010256-57.2016.8.11.0086 REQUERENTE: NEIDE ALVES DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-47.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

HM MOTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010548-47.2013.8.11.0086 REQUERENTE: VANDERLEI DE CAMPOS 

REQUERIDO: HM MOTOS, BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010480-97.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEURO ANTONIO CORADINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010480-97.2013.8.11.0086 REQUERENTE: NEURO ANTONIO CORADINI 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-08.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010462-08.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ 

REQUERIDO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-57.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLINDO VIZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010310-57.2015.8.11.0086 REQUERENTE: MARLINDO VIZOLI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de 

indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010460-38.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010460-38.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ 

REQUERIDO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-96.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010148-96.2014.8.11.0086 REQUERENTE: SIDNEI PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: JOSE BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-28.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 
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8010202-28.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ALDAIR DA SILVA CORREA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PENICHE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001343-06.2019.8.11.0086 REQUERENTE: BRUNO PENICHE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000618-17.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ELTON FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000523-84.2019.8.11.0086 REQUERENTE: RAFAEL MARTINS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que já foi intimado para contrarrazoar 

e não o fez, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-97.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010469-97.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ 

REQUERIDO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEILA SANTOS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001459-46.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA TEILA SANTOS DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril 
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de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-69.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA LIMA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo n. 

1000664-69.2019.8.11.0086 Reclamante: Aline Cristina da Silva Lima 

Souza Reclamada: Avon Cosméticos Ltda. Vistos, etc. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 31048204 por 

Aline Cristina da Silva Lima Souza, sob o argumento de que a decisão de 

id n. 30948657 padeceria de vício de contradição. Pois bem. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que a Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na decisão, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que o decisum não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Releva notar, 

ainda, que o fato de o juízo reconhecer os requisitos autorizadores da 

tutela antecipada e condicionar o deferimento da medida à prestação de 

caução não quer dizer que a decisão está contraditória, visto que a 

caução, nestes casos, está prevista no artigo 300, § 1º do CPC, 

descabendo falar em omissão. Ademais, a prestação da caução não 

guarda relação com a gratuidade da justiça eventualmente deferida, a qual 

diz respeito apenas às despesas do processo. Assim, inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração interposto sob id. n. 31048204, mantendo a 

sentença sob id. 30948657 tal como concebida. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-10.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010242-10.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANO SANTANA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 6817690] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informa os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 30920174], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 9 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002325-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002325-20.2019.8.11.0086 Reclamante: Ivonir Alves Dias Reclamado: 

Proccuradoria Geral do Estado Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 30945876 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISEB CURSOS SUPERIORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1000546-98.2017.8.11.0086 Reclamante: Maria Luiza Gonçales Santos 

Reclamada: UNISEB Cursos Superiores Ltda. Vistos, etc. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 13725582 por 

Maria Luiza Gonçales Santos, sob o argumento de que a sentença de id n. 

17776809 padeceria do vício da omissão. Recebo os Aclaratórios, 

porquanto tempestivos. Pois bem. Os Embargos Declaratórios não devem 

ser admitidos, uma vez que falta aos mesmos a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. Infere-se que as 

Embargantes, por discordarem da fundamentação declinada na sentença, 

pretendem, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo 

prolator. Friso, entretanto, que a sentença não padece de dúvida, 

obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento 

dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Releva notar, 

ainda, que o decisum foi devidamente fundamentado quanto às provas 

apresentadas e, sobretudo, quanto à ausência de outras, descabendo 

falar em omissão. Ademais, mesmo sendo possível a inversão do ônus da 

prova, à parte cabe apresentar início de provas de todas as suas 

alegações, o que não ocorreu nestes autos. Portanto, observa-se 

claramente que a intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, 

contudo, os Embargos Declaratórios não se prestam a tal finalidade, uma 

vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via 

recursal adequada. Assim, inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, 

contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o 

alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). (g.n.) “Ex positis”, nos termos 

do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos 

Embargos de Declaração interposto sob id. n. 13725582, mantendo a 

sentença sob id. 17776809 tal como concebida. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATILENA DOS SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1002296-67.2019.8.11.0086 Reclamante: Katilena dos Santos Abreu 
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Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto sob id n. 30071106 por Telefônica 

Brasil S.A., ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 

29438374 padeceria do vício da omissão. Pois bem. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a 

condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples 

descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os 

Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

exigindo-se, para seu provimento a presença dos pressupostos legais de 

cabimento. Infere-se que a Embargante, por discordar da fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. 

Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Releva notar, 

ainda, que o decisum foi devidamente fundamentado quanto às provas 

apresentadas, sobretudo quanto a ausência de valor probante das telas 

sistêmicas, descabendo falar em omissão. Portanto, observa-se 

claramente que a intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, 

contudo, os Embargos Declaratórios não se prestam a tal finalidade, uma 

vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser feito pela via 

recursal adequada. Assim, inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, 

contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o 

alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 30071106, mantendo a sentença sob id. 

29438374 tal como concebida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1002489-82.2019.8.11.0086 Reclamante: Viviane de Almeida Brito 

Reclamada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

30875489), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

caso seja efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 125652 Nr: 291-89.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Nunes Olimpio da Silva, Matheus 

Henrique Marques de Araújo, Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira, Everton 

Marreiro Policarpo, Artur Rodrigues Franco Lima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:16847, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, 

Jose Rodrigues de Freitas Junior - OAB:MT 20.055

 Dispositivo:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:
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 1) CONDENAR o réu LUCAS NUNES OLÍMPIO DA SILVA à pena de 18 

(dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente 

fechado, e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, na proporção de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato, pela 

prática do crime previsto pelo artigo 157,§2º, incisos II e V e §2º-A, inciso 

I, por 13 (treze) vezes na forma do artigo 71, todos do Código Penal, 

negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença;

 2) ABSOLVER os réus EVERTON MARREIRO POLICARPO, MATHEUS 

HENRIQUE MARQUES ARAÚJO, ARTUR RODRIGUES FRANCO DE 

CARVALHO E JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, das acusações 

quanto à prática do crime pelo artigo 157,§2º, incisos II e V e §2º-A, inciso 

I, por 13 (treze) vezes, na forma dos artigo 70 e 71 do CP, com amparo no 

artigo 386, VII do CPP;

3) ABSOLVER todos os réus das acusações quanto à pratica do crime 

previsto pelo artigo 1º, I, a, da Lei 9455/97, forte no artigo 386, I do Código 

Penal;

4) ABSOLVER os réus ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO E 

JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA, da acusação quanto à prática 

do crime previsto pelo artigo 288, parágrafo único do CP, forte no artigo 

386, VII do CPP;

5) JULGAR EXTINTA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, a pretensão 

acusatória quanto ao crime previsto pelo artigo 288, parágrafo único do 

CP, em relação aos réus LUCAS NUNES OLÍMPIO DA SILVA, MATHEUS 

HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO, e EVERTON MARREIRO POLICARPO, 

visto que a imputação com relação a eles está contida na denúncia que 

deu origem à ação penal 125406, gerando, portanto, litispendência parcial 

com a imputação vertida neste feito, quanto a esse crime.

Expeçam-se alvarás de soltura em favor dos réus EVERTON MARREIRO 

POLICARPO, MATHEUS HENRIQUE MARQUES ARAÚJO, ARTUR 

RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO E JEAN CLAY AMORIM DA CRUZ 

OLIVEIRA, para que sejam colocados imediatamente em liberdade, se por 

outro motivo não estiverem presos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 125406 Nr: 119-50.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Nunes Olimpio da Silva, Matheus 

Henrique Marques de Araújo, Everton Marreiro Policarpo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:16847, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, 

Jose Rodrigues de Freitas Junior - OAB:MT 20.055

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:

 1) CONDENAR o réu LUCAS NUNES OLÍMPIO DA SILVA à pena de 15 

(quinze) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime 

inicialmente fechado, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, na 

proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do 

fato, pela prática do crime previsto pelo artigo 157,§2º, incisos II e V e 

§2º-A, inciso I, por 11 (onze) vezes na forma do artigo 71, c.c. artigo 288, 

parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, 

negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença;

 2) CONDENAR o réu EVERTON MARREIRO POLICARPO à pena de 18 

(dezoito) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime 

inicialmente fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato, pela prática 

dos crimes previstos pelos artigos 157,§2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, 

por 11 (onze) vezes na forma do artigo 71, c.c. art. 288, parágrafo único, 

na forma do artigo 69, todos do Código Penal, negando-lhe o direito de 

recorrer em liberdade desta sentença;

 3) CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO à pena 

de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em 

regime inicialmente fechado, e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato, pela prática 

dos crimes previstos pelos artigos 157,§2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, 

por uma vez, na forma do art. 29,§2º, c.c. artigo 288, parágrafo único, na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal

5) ABSOLVER os réus LUCAS NUNES OLÍMPIO DA SILVA; EVERTON 

MARREIRO POLICARPO; e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO 

da acusação quanto ao crime previsto pelo artigo 1º, I, a, da Lei 9455/97, 

forte no artigo 386, I do Código Penal;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 125651 Nr: 290-07.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Nunes Olimpio da Silva, Matheus 

Henrique Marques de Araújo, Artur Rodrigues Franco Lima de Carvalho, 

Everton Moreira Policarpo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:16847, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, 

Jose Rodrigues de Freitas Junior - OAB:MT 20.055

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para: 1) CONDENAR o réu LUCAS NUNES OLÍMPIO DA SILVA à pena de 

22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime 

inicialmente fechado, e 810 (oitocentos e dez) dias-multa(...), negando-lhe 

o direito de recorrer em liberdade desta sentença; 2) CONDENAR o réu 

ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO à pena de 30 (trinta) anos 

de reclusão em regime inicialmente fechado, e 1080 (um mil e oitenta) 

dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente 

na época do fato, pela prática do crime previsto pelo artigo 157,§2º, 

incisos II e V e §2º-A, inciso I, por 17 (dezessete) vezes, na forma do 

artigo 71, todos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em 

liberdade desta sentença; 3) CONDENAR o réu EVERTON MARREIRO 

POLICARPO à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de 

reclusão, em regime inicialmente fechado, e 944 (novecentos e quarenta e 

quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente na época do fato, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 

157,§2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, por 17 (dezessete) vezes na 

forma do artigo 71, todos do Código Penal; 4) CONDENAR o réu MATHEUS 

HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 

(três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 944 

(novecentos e quarenta e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um 

trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato, pela prática dos 

crimes previstos pelos artigos 157,§2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, por 

17 (dezessete) vezes na forma do artigo 71, todos do Código Penal;5) 

ABSOLVER os réus LUCAS NUNES OLÍMPIO DA SILVA; ARTUR 

RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO; EVERTON MARREIRO POLICARPO; 

e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO da acusação quanto ao 

crime previsto pelo artigo 1º, I, a, da Lei 9455/97, forte no artigo 386, I do 

Código Penal;6) JULGAR EXTINTA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO a 

pretensão acusatória quanto ao crime previsto pelo artigo 288, parágrafo 

único do CP, em relação a todos os réus, (...);

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 126151 Nr: 543-92.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Nunes Olimpio da Silva, Matheus 

Henrique Marques de Araújo, Everton Marreiro Policarpo, Artur Rodrigues 

Franco Lima de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:16847, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, 

Jose Rodrigues de Freitas Junior - OAB:MT 20.055

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para: 1) CONDENAR o réu LUCAS NUNES OLÍMPIO DA SILVA à pena de 

12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente 

fechado, e 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato, pela prática do 

crime previsto pelo artigo 157,§2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, por 05 

(cinco) vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, negando-lhe 

o direito de recorrer em liberdade desta sentença; 2) CONDENAR o réu 

EVERTON MARREIRO POLICARPO à pena de 15 (quinze) anos de 

reclusão, em regime inicialmente fechado, e 540 (quinhentos e quarenta) 

dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente 

na época do fato, pela prática do crime previsto pelo artigo 157,§2º, 

incisos II e V e §2º-A, inciso I, por 5 (cinco) vezes na forma do artigo 70, 
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todos do Código Penal; 3) CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE 

MARQUES DE ARAÚJO à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em 

regime inicialmente fechado, e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, na 

proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do 

fato, pela prática do crime previsto pelo artigo 157,§2º, incisos II e V e 

§2º-A, inciso I, por 5 (cinco) vezes na forma do artigo 70, todos do Código 

Penal;4) ABSOLVER, com esteio no artigo 386, V do CPP, o réu ARTUR 

RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO da acusação quanto à prática do 

crime previsto pelo artigo 157,§2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, por 5 

(cinco) vezes na forma do artigo 70, todos do Código Penal;5) ABSOLVER 

os réus LUCAS NUNES OLÍMPIO DA SILVA; ARTUR RODRIGUES FRANCO 

DE CARVALHO; EVERTON MARREIRO POLICARPO; e MATHEUS 

HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO da acusação quanto ao crime previsto 

pelo artigo 1º, I, a, da Lei 9455/97, forte no artigo 386, I do Código Penal;6) 

JULGAR EXTINTA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO a pretensão acusatória 

quanto ao crime previsto pelo artigo 288, parágrafo único do CP, em 

relação a todos os réus, .(...)

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 16/2020

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CARLOS EDUARDO DE MORAES E 

SILVA, JUIZ DE DIREITO - DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

 RESOLVE:

Suspender o expediente forense e os prazos processuais nesta Comarca 

de Nova Xavantina - MT, no dia 14 de abril de 2020 (terça-feira), em 

virtude do aniversário deste Município.

P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Presidente do egrégio Tribunal 

de Justiça e ao Departamento de Recursos Humanos.

Nova Xavantina, 13 de abril de 2020.

 (assinado digitalmente)

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito-Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001169-25.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001169-25.2019.8.11.0012 REQUERENTE: CLEIDE APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Cuidam os autos de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por CLEIDE 

APARECIDA DOS SANTOS em face de INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE, todos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere do 

encarte processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Recebida a inicial, na ocasião, foi deferido os benefícios da 

gratuidade de justiça e indeferido o pedido de tutela antecipada. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, e por 

consectário, a réplica, os autos vieram-me conclusos para saneamento. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício ora 

pleiteado. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), 

bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas que 

deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação, caso requeriam a produção de prova oral mediante audiência de 

instrução e julgamento. Noxa Xavantina/MT, 19 de março de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001022-96.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEBE RENATO SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001022-96.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): ELIEBE RENATO SILVA DO NASCIMENTO RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. I - Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da 

ação, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do 

art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revogação. II - Indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada, pois os fundamentos 

trazidos pelo patrono da causa não evidenciaram a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não 

merecendo prosperar o pedido antecipatório (CPC, art. 294 e seguintes). III 

- Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. IV - Diante do Ofício circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 12/2017, encaminhado pela procuradoria Federal, 

DETERMINO, a priori, a realização de perícia e, para tanto, nomeio como 

médica perita a pessoa do Dr. Oswaldo Takashi Toyama, que atende no 

Hospital Municipal de Nova Xavantina-MT. V - Intime-se o perito dando-lhe 

ciência da nomeação (devendo constar do mandado as advertências dos 

artigos 157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos quesitos formulados 

pelas partes - isto é, na inicial e no ofício circular n°. 12/2017 -, bem como 

para que promova o agendamento, desde logo, da data em que os 

exames/vistorias necessários se efetuarão, ciente de que os trabalhos 

exigidos deverão serem realizados com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias à realização da audiência designada, e que, o laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório pelo menos vinte (20) dias antes da referida 

audiência. VI - Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta 

centavos), limite máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 

de maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal. VII - Agendada a data 

da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a 

parte autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do 

perito. VIII - Entregue o laudo, manifeste-se a parte autora em 10 (dez) 

dias. IX - Em seguida, nos termos do art. 1º, inciso II, da recomendação 

Conjunta nº 1 de 15/12/2015 do CNJ, cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação, encaminhando-lhe o laudo da pericia judicial para 

requerer o que entender de direito. XI - Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina, 7 de outubro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001022-96.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEBE RENATO SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1001022-96.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ELIEBE RENATO SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. À vista da certidão retro, oficie-se a 

Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade para que indique no 

prazo impreterível de 15 (quinze) dias, um profissional de saúde para a fim 

de atuar no feito como perito médico, devendo indicar data e hora para 

realização de perícia médica no mesmo prazo. Independentemente da 

expedição do ofício mencionado, cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria, para, querendo, apresentar contestação 

no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 23 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60400 Nr: 1475-55.2012.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-B/MT

 Processo nº 1475-55.2012.811.0012

Código nº 60400

D E CI S Ã O

Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada em face de Ezequiel Rodrigues dos 

Santos, onde lhe é imputado o crime descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do 

Código Penal.

Em manifestação de fl. 559, o Ministério Público requereu a realização de 

perícia, apresentando quesitos.

Analisando os autos, reputo ser de suma importância a realização da 

perícia para melhor subsidiar o julgamento pelos jurados, de forma que 

DEFIRO o pedido.

 Sendo assim, determino que os projéteis e a arma de fogo apreendidas 

sejam remetidos à POLITEC para que realize Exame de Balística e 

Confrontação com a arma de fogo, devendo ser respondidos os quesitos 

apresentados pelo MP.

Antes, porém, a fim de não incorrer em violação ao contraditório, nos 

termos do que dispõe o art. 159, § 3º do CPP, intime-se a defesa do 

acusado, por meio de seu advogado constituído para, querendo, 

apresentar quesitos referentes à perícia ora determinada, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, por se tratar de 

processo incluído na Meta 02 do CNJ.

Decorrido o prazo da defesa, com ou sem manifestação, certifique-se, e 

remetam-se os projéteis e a arma de fogo apreendidas à POLITEC para 

que realize Exame de Balística e Confrontação com a arma de fogo, 

devendo o órgão apresentar o laudo pericial em Juízo no prazo máximo de 

20 (vinte) dias.

Aportando o laudo, abra-se vista ao Ministério Público para conhecimento 

e manifestação, e em seguida, à defesa do acusado, para que se 

manifestem no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para prosseguimento e designação de sessão de 

julgamento.

Ciência ao MP. Intime-se a defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Nova Xavantina, 13 de abril de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000050-29.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELISMAR TEIXEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000050-29.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

CELISMAR TEIXEIRA PEREIRA Vistos. Por não se tratar de direito 

indisponível, bem como diante do fato de a parte demandada ter se 

manifestado nos autos demonstrando interesse em por fim à lide 

amigavelmente (id. 24603723), encaminhe-se o presente feito ao CEJUSC 

a fim de que seja realizada audiência de Conciliação/Mediação. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 13 de abril de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000759-64.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000759-64.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA JESUINA DA SILVA REU: INSS Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000995-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIOS CAJES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000995-16.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: LATICINIOS CAJES LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação apresentada. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000244-29.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS REIS DE PIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000244-29.2019.8.11.0012. 
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AUTOR(A): FABIANA DOS REIS DE PIERI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, manifestar-se da petição retro, dando seguimento ao feito e 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção nos termos do 

art. 485 do CPC. Cumpra-se. Nova Xavantina - MT, 13 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68876 Nr: 296-81.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217 - MT

 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões recursais no 

prazo legal, nos termos do CPP, artigo 600, caput.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38131 Nr: 1675-96.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSO FRANCISCO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO XAVANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - 

OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:6.293-A, WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617/MT

 Vistos.

Considerando a informação de pagamento das parcelas do débito 

(comprovantes de fls. 293, 295, 297, 302 e 304), defiro o requerimento 

formulado pelo exequente às fls. 308.

 Com efeito, expeça-se alvará de levantamento do valor vinculado a este 

feito em favor do exequente, na forma indicada na petição de fls. 308.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre a plena satisfação 

de seu crédito no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Xavantina/MT, 14 de abril de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000793-73.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000793-73.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): FRANCISCO KLEIN REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, 

todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual 

fato controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento. O 

silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-81.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGDA SILVA DA COSTA SANTOS (REU)

AGDA SILVA DA COSTA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000301-81.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): PLENA COMERCIAL LTDA REU: AGDA SILVA DA COSTA 

SANTOS, AGDA SILVA DA COSTA SANTOS Vistos. Intime-se a parte 

autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se da certidão retro, dando 

seguimento ao feito e requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção nos termos do art. 485 do CPC. Cumpra-se. Nova Xavantina - MT, 

13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR COSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000226-08.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): JOSIMAR COSTA DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, 

todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual 

fato controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento. O 

silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000435-74.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000435-74.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): LEIDEMAR CARDOSO DOS SANTOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com fundamento nos arts. 

6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código de Processo Civil, 

intimem-se as partes para que, em dez dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, apontando a qual fato controvertido se destinam a 

provar, sob pena de indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por 

produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 
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antecipado/estado em que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, 

os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, 

certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-68.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BEIJAMIM RICARDO PRUDENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000416-68.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): BEIJAMIM RICARDO PRUDENTE REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 

350, 351 e 357, §2º, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as 

partes para que, em dez dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apontando a qual fato controvertido se destinam a provar, sob 

pena de indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por produção de 

provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado/estado em que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, 

os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, 

certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-31.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000412-31.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA JOSE BARBOSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 

351 e 357, §2º, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes 

para que, em dez dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apontando a qual fato controvertido se destinam a provar, sob pena de 

indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em 

que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000863-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ERINGE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MEQUE PEREIRA (REU)

ISAQUE DE JESUS PEREIRA (REU)

SILVANIA MEQUE PEREIRA (REU)

CLEUDEMIR DE JESUS PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000863-90.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ROBERTO ERINGE SOARES REU: ISAQUE DE JESUS PEREIRA, 

SILMARA MEQUE PEREIRA, CLEUDEMIR DE JESUS PEREIRA, SILVANIA 

MEQUE PEREIRA Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 

357, §2º, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para 

que, em dez dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apontando a qual fato controvertido se destinam a provar, sob pena de 

indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em 

que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000499-84.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY CHRIS DI MARTINI CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000499-84.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: DAIANY CHRIS DI 

MARTINI CAMARGO Vistos. Trata-se de ação de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido Liminar proposta por BANCO GMAC S.A em face 

de DAIANY CHRIS DI MARTINI CAMARGO, ambos devidamente 

qualificados. A parte requerente peticionou nos autos, pugnando pela 

desistência da ação e extinção do feito (id. 24532959). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta imediato 

julgamento. Considerando que a parte requerente informou não ter 

interesse na presente ação, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA formulada pela 

parte autora, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC e JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, VIII, do CPC. Por consequência, REVOGO a liminar concedida 

devendo, imediatamente, proceder a liberação do bem, caso tenha sido 

efetivada sua busca e apreensão. Custas remanescentes, havendo, pelo 

autor. Deixo de condenar em honorários sucumbenciais ante a falta de 

angularização da demanda. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 13 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010164-44.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BERNADINO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 495 de 810



(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e isso implique em 

sucessivas constrições de valores remanescentes, já que o 

demonstrativo de cálculo dos autos está desatualizado, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, sob pena de 

arquivamento. Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função 

a tua l i zação  mone tá r i a  d i spon íve l  no  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação, arquive-se. Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-90.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MATOS BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000766-90.2018.8.11.0012. REQUERENTE: RAFAEL SILVA MATOS 

BUENO REQUERIDO: CLARO S.A. Intime-se a parte reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição e documentos 

encartados no id. n 23321917. Esclareço que o processo é regido pela 

cooperação entre as partes, e que a boa-fé e seus deveres anexos, 

respeito, confiança, lealdade e honestidade, é dever de todos os 

envolvidos nos autos. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010450-56.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE SANTOS PEREIRA 30713544104 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA APARECIDA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010450-56.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: GORETE SANTOS PEREIRA 

30713544104 EXECUTADO: MONICA APARECIDA BATISTA Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça encartada nos autos. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001322-58.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J M DE MATOS SILVA E CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

DIONES PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1001322-58.2019.8.11.0012. EXEQUENTE: J M DE MATOS SILVA E CIA. 

LTDA - ME EXECUTADO: JOAO PAULO DA SILVA VIEIRA, DIONES 

PEREIRA DA SILVA Cite-se a parte devedora, via Aviso de Recebimento, 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito descrito 

na petição inicial. Realizada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação e intime-se a parte devedora para nela comparecer, 

advertindo-a da oportunidade para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei 

n. 9.099/95). Incorrendo pagamento e não havendo indicação de bens à 

penhora nos autos, voltem conclusos para a penhora online. A devedora 

não sendo encontrada, intime-se o credor para promover a indicação do 

necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. Inexistindo manifestação no 

prazo assinalado, conclusos para extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010378-74.2011.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON MENDES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE JOAQUIM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010378-74.2011.8.11.0012. EXEQUENTE: RONIVON MENDES DUARTE 

EXECUTADO: DEUSDETE JOAQUIM DA SILVA Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-62.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DONDO DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilberto Martins de Oliveira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000214-62.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JOAQUIM DONDO DO VALE 

REQUERIDO: GILBERTO MARTINS DE OLIVEIRA Intime-se o (a) Executado 

(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais), CPC, art. 523 523,§ 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento" 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC) . 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010212-08.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA PINTO GOUVEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010212-08.2012.8.11.0012. EXEQUENTE: KARLA CRISTINA PINTO 

GOUVEIA EXECUTADO: PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA Diante da inércia 

da parte, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010032-21.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR SEVERINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY MENDONCA APARECIDO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010032-21.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: FERNANDO CESAR SEVERINO 

EXECUTADO: WISLEY MENDONCA APARECIDO - ME Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos memória de 

cálculo. Decorrido o prazo, conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010067-10.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELSINA PEREIRA DE OLIVEIRA CARLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIFA CALLEN MARTINS FERNANDES (EXECUTADO)

DOUGLAS SOARES PEREIRA VASCONCELOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010067-10.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: NELSINA PEREIRA DE OLIVEIRA 

CARLOS EXECUTADO: LEIFA CALLEN MARTINS FERNANDES, DOUGLAS 

SOARES PEREIRA VASCONCELOS A parte exequente devidamente 

intimada para se manifestar, quedou-se inerte. Sendo assim, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000027-49.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TIRSO AGUIAR DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE APARECIDA ESTEVAM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000027-49.2020.8.11.0012. EXEQUENTE: TIRSO AGUIAR DE SOUZA 

JUNIOR EXECUTADO: ROSIMEIRE APARECIDA ESTEVAM Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos cópia legível 

dos cheques. Decorrido o prazo, conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000301-13.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BOTELHO MENEZES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000301-13.2020.8.11.0012. INVENTARIANTE: BRUNA BOTELHO 

MENEZES EXECUTADO: AGNALDO MENDES DOS SANTOS Cite-se a parte 

devedora, via Aviso de Recebimento, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito descrito na petição inicial. Realizada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação e intime-se a parte 

devedora para nela comparecer, advertindo-a da oportunidade para 

interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 9.099/95). Incorrendo pagamento 

e não havendo indicação de bens à penhora nos autos, voltem conclusos 

para a penhora online. A devedora não sendo encontrada, intime-se o 

credor para promover a indicação do necessário, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Inexistindo manifestação no prazo assinalado, conclusos para 

extinção (art. 53, §4° da Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010467-24.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010467-24.2016.8.11.0012. EXEQUENTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão acostada nos 

autos. Decorrido o prazo, conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-52.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

OLGA MELENA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000150-52.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: CELSON JESUS GONCALVES 

FALEIRO EXECUTADO: ROBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES, OLGA 

MELENA NOGUEIRA DA SILVA Intime-se o (a) Executado (a), para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), CPC, 

art. 523 523,§ 1º, e Enunciado 97 FONAJE : "A multa prevista no art. 523, 

§ 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 

valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento" Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010178-57.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON RODRIGUES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010178-57.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA 

EXECUTADO: EDINILSON RODRIGUES MARQUES Para que não haja 

penhora de valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas 

constrições de valores remanescentes, já que o demonstrativo de cálculo 

dos autos está desatualizado, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, sob pena de arquivamento. 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação, arquive-se. Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000255-29.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE FERNANDES DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000255-29.2017.8.11.0012. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA 

EXECUTADO: JOICE FERNANDES DA COSTA Para que não haja penhora 

de valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de 

valores remanescentes, já que o demonstrativo de cálculo dos autos está 

desatualizado, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresente planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, sob pena de arquivamento. Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Não havendo manifestação, arquive-se. 

Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010193-94.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERCIO B. DIAS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010193-94.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: ALAERCIO B. DIAS & CIA LTDA 

- ME EXECUTADO: MANOEL PEREIRA DOS ANJOS Para que não haja 

penhora de valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas 

constrições de valores remanescentes, já que o demonstrativo de cálculo 

dos autos está desatualizado, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, sob pena de arquivamento. 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação, arquive-se. Às 

providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-19.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA C S VAZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO ALVES GIEHL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000428-19.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: AUREA C S VAZ - ME 

EXECUTADO: THYAGO ALVES GIEHL Para que não haja penhora de valor 

inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de valores 

remanescentes, já que o demonstrativo de cálculo dos autos está 

desatualizado, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, apresente planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, sob pena de arquivamento. Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Não havendo manifestação, arquive-se. 

Às providências. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000031-57.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA DA COSTA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000031-57.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: EVANIA DA COSTA MACHADO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada requerido, arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-66.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI KONZEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010158-66.2017.8.11.0012. REQUERENTE: VANDERLEI KONZEN 

REQUERIDO: ANDRE LUIS SILVA SANTOS Relatório dispensado nos 

termos do art., 38 da Lei 9099/95. A parte autora devidamente intimada a 
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se manifestar, quedou-se inerte, bem como não manteve atualizado seu 

endereço. In casu, os autos estão paralisados por mais de 30 (trinta) dias, 

situação essa que configura desinteresse superveniente na efetivação da 

tutela jurisdicional. Por outro lado, no rito adotado pela Lei 9.099/95 é 

desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para extinção do 

processo. ISTO POSTO, julgo extinto o presente feito sem apreciação de 

mérito com base no art., 485, inciso III do CPC c/c art., 51, caput, da Lei 

9099/95. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem – 

se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-37.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIMAR TEIXEIRA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI TONELLI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DOMINGOS ILDEFONSO MUCELIN (TESTEMUNHA)

ALEXSANDRO TEOBALDO ROSSI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Tratam-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIOMAR MORAES LINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001501-90.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-64.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES ROCHA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000979-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-08.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROCHA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DESTACIO BUONO OAB - GO33756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-55.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JONAD BECKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 
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Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000259-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-17.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-30.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DESTACIO BUONO OAB - GO33756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-44.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DESTACIO BUONO OAB - GO33756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001488-91.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora por intermédio de seu(sua) patrono(a) sobre a 

remarcação das datas da perícia. Paranatinga, 13 de abril de 2020 Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001190-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MACIEL MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 14 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001102-95.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 14 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000650-51.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO FONSECA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 14 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-78.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 14 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO GUILHERME DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Processo: 1000252-07.2019.8.11.0044. DESPACHO 

Vistos. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, n. 249 e n. 281 que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, necessário se faz o cancelamento dos atos que já foram 

designados durante o período determinado nas Portarias citadas e a 

suspensão na designação de audiências até que a situação se normalize. 

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Proceda-se a serventia com a baixa no sistema. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-89.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000253-89.2019.8.11.0044. 

Vistos. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, n. 249 e n. 281 que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, necessário se faz o cancelamento dos atos que já foram 

designados durante o período determinado nas Portarias citadas e a 

suspensão na designação de audiências até que a situação se normalize. 

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Proceda-se a serventia com a baixa no sistema. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000254-74.2019.8.11.0044. 

Vistos. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, n. 249 e n. 281 que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, necessário se faz o cancelamento dos atos que já foram 

designados durante o período determinado nas Portarias citadas e a 

suspensão na designação de audiências até que a situação se normalize. 

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Proceda-se a serventia com a baixa no sistema. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-91.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MELO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000518-91.2019.8.11.0044. 

Vistos. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, n. 249 e n. 281 que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, necessário se faz o cancelamento dos atos que já foram 

designados durante o período determinado nas Portarias citadas e a 

suspensão na designação de audiências até que a situação se normalize. 

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Proceda-se a serventia com a baixa no sistema. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-08.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000142-08.2019.8.11.0044. 

Vistos. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, n. 249 e n. 281 que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, necessário se faz o cancelamento dos atos que já foram 

designados durante o período determinado nas Portarias citadas e a 

suspensão na designação de audiências até que a situação se normalize. 

A audiência será reagendada/designada tão logo a situação da Saúde 

Pública permita e de acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, 

dando-se preferência de agendamento aos atos que foram cancelados 

nestes termos. Proceda-se a serventia com a baixa no sistema. 

Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. Fabricio 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-93.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 501 de 810



Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDES REU OAB - SP185631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo ainda que a guia 

deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias 

Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a 

guia de recolhimento. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA. Gestor Judicial.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-85.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE ROGOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001193-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANAVERDE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001192-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYNGTON BARROS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001189-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLORISVALDO DIAS NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001184-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO INACIO MOELLMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000894-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SELES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da Petição ID 

31116918.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-44.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE DA CONCEICAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes 

para que tomem ciência do declínio de competência do presente feito à 

este juízo, bem como, querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) 
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dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000124-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran-MT (REQUERIDO)

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS- 

CMTU DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000124-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Detran-MT (REQUERIDO)

COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS- 

CMTU DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente endereço hábil à 

citação do requerido COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTES URBANOS- CMTU DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000674-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000430-19.2020.811.0044 VISTOS, Defiro o requerimento 

de Ref. 31109160. Assim, com prazo da suspensão de prazos em 

decorrência do COVID-19, determino seja o requerido intimado para a 

complementação das custas "anotação" da reconvenção, no dia 

subsequente ao prazo da suspensão e retorno das atividades no Fórum, 

com prazo dilatório de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS IVAN PERUCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000908-95.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELITO DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHYA CAROLINE BETTEGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000908-95.2018.811.0044 VISTO, Intime-se a Defensoria 

Pública para que manifeste acerca do prosseguimento do feito no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000196-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DE MATOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER GOMES MENDES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000196-71.2019.8.11.0044 VISTO, Intime-se a Defensoria 

Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca dos 

comprovantes de pagamento colacionados aos autos pelo requerido. 

Após, nova vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000880-93.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CASAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-91.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DOS SANTOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Recebo a emenda a inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Recebo a petição inicial, pois preenchidos os pressupostos legais 

descritos nos artigos 319 e 320 do NCPC. Assim sendo, com supedâneo 
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no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 

125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva 

Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação. 1- Cite-se a parte 

requerida. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. 2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se 

houver, bem como deverão estar munidos da certidão de nascimento do 

infante, que não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. 4 - Cadastre o presente feito no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos. 5 - Atentem-se 

as partes ao disposto no artigo 334, § 8º, do CPC/2015, os quais saem 

intimados que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação será aplicada multa de 2% (dois por cento), calculado 

referente ao valor da causa, que será revertida em favor do Estado. 

Após, caso inexitosa a conciliação, voltem-me conclusos para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001635-20.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI AURAZIL NOGUEIRA (REU)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001635-20.2019.811.0044 VISTO, A priori, defiro o pedido 

de inclusão do Senhor Adauto Aurizal Nogueira no polo passivo da 

demanda, estendendo a este os termos da antecipação dos efeitos da 

tutela deferida à Ref. 26285969, devendo ser procedido o necessário para 

sua citação/intimação. Por outro lado, aguarde o fim do período de 

suspensão determinada na Portaria Conjunta 247/TJMT e subsequentes, 

para que sejam os autos remetidos ao CEJUSC para a designação de 

audiência de conciliação, bem como expedidos novos mandados para 

intimação/citação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001326-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001326-33.2018.8.11.0044 VISTO, Antes da analise do 

pedido de seq. 30129414 julgo pertinente que a secretaria certifique a 

realização ou não - e neste caso o porquê -, da pericia agendada para o 

dia 28 de fevereiro de 2020. Após, venham-me os autos imediatamente 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data 

inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001387-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SEMTCHUK RITTER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1001387-54.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, GUILHERME 

SEMTCHUK RITTER, devidamente qualificado nos autos, impetrou o 

presente mandado de segurança com pedido liminar, em face do PREFEITO 

MUNICIPAL DE PARANATINGA/MT, igualmente qualificado nos autos. Narra 

o autor, em síntese, que prestou concurso público para o cargo de 

recreador, cujo edital previu 03 (três) vagas a serem preenchidas 

imediatamente, sendo que o impetrante foi aprovado em 2º lugar. Informa 

que a primeira colocada já foi nomeada e até o momento, já escoado o 

prazo de validade do concurso, não foi convocado para tomar posse. 

Nesse sentido, pugna pela concessão da medida liminar para determinar 

que a autoridade coatora nomeie e emposse imediatamente o impetrante 

no cargo de recreador do município de Paranatinga/MT. Com a inicial 

vieram os documentos de Ref. 24331812. A tutela antecipada foi 

concedida à Ref. 24423058. O município de Paranatinga, devidamente 

notificado, não apresentou contestação, apenas acostou aos autos o 

Termo de Posse do autor (Ref. 280228073). Por fim, o Ministério Público 

posicionou-se favoravelmente à procedência dos pedidos autorais (Ref. 

31071418). É a síntese do necessário. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não 

carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os 

autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em 

última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. III – DO MÉRITO De 

elementar conhecimento que o mandado de segurança é meio processual 

adequado, para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade 

pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

da República). Ao utilizar-se do writ, o impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo do impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Pleiteia o impetrante a imediata 

nomeação no cargo em que foi aprovado, tendo em vista seu direito líquido 

e certo para tomar posse. Exsurge-se dos documentos apresentados que 

o resultado da prova objetiva foi divulgado na forma escorreita 

determinada do Edital de Abertura do concurso público, sendo que a 

indignação do impetrante versa ao fato de ter se escoado o prazo para a 

nomeação ao cargo em que foi aprovado, sem que tenha sido convocado 

para tomar posse. Em entendimento amplamente consolidado na 

jurisprudência pátria, de que o candidato aprovado dentro do número de 

vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do 

certame. Nesse sentido, há muito vem decidindo o Superior Tribunal de 

Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado, in verbis: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

OFERTADAS PELO EDITAL . OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI 

COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE 

NITERÓI DESPROVIDO. 1.Tendo o Tribunal de Origem apreciado 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 
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de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inexiste violação ao art. 

535 do CPC. O julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não 

implica ofensa à norma ora invocada. 2. Os limites orçamentários previstos 

na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com 

pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não 

cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de 

despesas decorrentes de decisão judicial. 3. A aprovação em concurso 

público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera 

expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo 

a que concorreu e foi devidamente habilitado. 4. Agravo Regimental do 

MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ desprovido”. (STJ -AgRg no REsp 1407015 / RJ - 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão Julgador: 

Primeira Turma - Data do julgamento: 10/11/2015 -DJe 19/11/2015). 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que até expirar o prazo 

de validade do concurso, a Administração tem o poder-dever de convocar 

os candidatos aprovados no limite das vagas veiculadas o edital, em 

observância da ordem classificatória. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (STJ - AgRg no RMS 27022 / RS - Relator: Ministro JORGE 

MUSSI - Órgão Julgador: Quinta Turma - Data do Julgamento: 01/04/2014 - 

DJe 10/04/2014). Destaquei. Consta nos autos que o impetrante se 

submeteu ao Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de 

Paranatinga/MT, regido pelo edital nº 001/2015, e obteve a aprovação em 

2º lugar, para o cargo de Recreador, que teve 03 (três) vagas ofertadas. 

Na inicial do mandamus, o impetrante logrou êxito em demonstrar que 

embora tenha sido aprovado dentro do número de vagas, a administração 

municipal deixou escoar o prazo para a nomeação no concurso, sem que 

o impetrante tenha sido chamado para tomar posse. Ressalta-se que, ao 

anunciar no edital a quantidade de vagas a serem preenchidas, o 

Município manifestou a precisa extensão das suas necessidades, em 

correspondência com a capacidade da sua receita financeira, até porque 

a criação de cargos pressupõe dotação orçamentária suficiente, 

conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. 

Desse modo, certamente o edital vincula o ente público, obrigando-o a 

prover as vagas oferecidas, com a ressalva de que, apenas durante o 

prazo de validade do concurso, é que a administração pública tem a 

discricionariedade quanto ao momento da nomeação. Nesse sentido já 

decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Senão vejamos: 

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA 

APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – 

VACÂNCIA DE CARGOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER 

PRECÁRIO COMPROVADO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1."[...] 2. A expectativa de 

direito, todavia, convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, na 

vigência do concurso, a Administração realiza contratações temporárias 

para o exercício do cargo, demonstrando, desse modo, a necessidade 

permanente de preenchimento da referida vaga, do que decorre o direito 

líquido e certo do candidato regularmente aprovado à nomeação. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento".(STJ - AgRg no RMS 

26723/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA nº 2008/0079032-8 – Relator Ministro OG FERNANDES - 

Órgão Julgador - 6ª TURMA - Data do Julgamento: 20/08/2013 Data da 

Publicação DJe: 06/09/2013). 2. Segurança concedida. (MS 15700/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015)” (TJ-MT - MS: 00157001420158110000 

15700/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 03/12/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/12/2015) No caso, 

o edital n. 001/2015, consta que “7.1. Os candidatos aprovados serão 

convocados para nomeação, atendendo às necessidades da 

Administração, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação até o 

limite de vagas estabelecido neste edital ou aquelas vagas criadas por lei 

complementar durante a validade do concurso”. Desta feita, conforme 

consolidado entendimento jurisprudencial, a classificação em concurso 

público dentro do número de vagas constante em cadastro de reserva 

gera mera expectativa de direito, configurando exceção, tão somente, as 

hipóteses de: a) o cargo ser preenchido sem observância da 

classificação em detrimento do impetrante, ao teor da Súmula nº 15 do 

Supremo Tribunal Federal; b) a Administração Pública abrir novo concurso 

para preenchimento do cargo, existindo ainda candidatos aprovados do 

certame vigente, não respeitados os aprovados anteriormente; c) se 

houver contratação de servidores temporários ou comissionados para 

ocuparem o cargo vago, em detrimento do direito de candidato aprovado 

em concurso público. Ademais, a Súmula do STF nº 15, aduz que o direito 

subjetivo à nomeação, somente ocorre quando houver a preterição à 

ordem de classificação, vê-se: “SÚMULA 15 - Dentro do prazo de validade 

do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o 

cargo for preenchido sem observância da classificação.” Em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE nº 837.311/PI (RE 724347, Relator 

(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2015, o STF 

resguardou o direito aos candidatos aprovados e preteridos 

arbitrariamente pela Administração Pública. É que não era coerente a 

administração pública realizar um concurso público para provimento de 

vagas, informando o número de postos a serem preenchidos e, 

posteriormente, simplesmente não convocar sob a alegativa de falta de 

interesse e conveniência por parte da administração respectiva. Tal 

entendimento não era razoável e feria os princípios da boa-fé 

administrativa e da segurança jurídica. Ora, a partir do momento em que a 

administração abre o certame e informa que existe um número X de vagas 

a serem ocupadas é porque já realizou o ato discricionário de verificar a 

necessidade/interesse e, no âmbito orçamentário, a possibilidade de 

contratar aquele número determinado de funcionários/servidores. Hoje, 

entende-se que se o edital informa que existe um número Y de vagas, 

durante o prazo de validade a administração respectiva tem que convocar. 

Trata-se, pois, de ato que vincula a administração. O interesse e 

conveniência nesses casos ficam adstritos ao momento em que a 

nomeação vai ser concretizada: se no início, no meio ou no fim da vigência 

do prazo de validade do concurso. Predomina o entendimento de que se o 

candidato foi aprovado dentro do número de vagas, deixou de ter mera 

expectativa de direito para ter direito subjetivo à nomeação. Assim, 

decorrido o prazo de validade do certame sem que a convocação tenha 

sido concretizada, pode o candidato se valer dos instrumentos jurídicos 

pertinentes para pleitear o direito ofendido, como é o caso dos presentes 

autos. Nesta senda, a procedência do Mandado de Segurança é medida 

que se impõe. IV - DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo 

procedente a presente ação, ratificando a tutela antecipada concedida, 

mantendo a determinação de convocação e nomeação do impetrante para 

tomar posse do cargo ao qual foi aprovado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no 

art. 1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001516-59.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY ZANATTA SALVADOR FOGACA OAB - PR37411 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Considerando a certidão retro e ausente os documentos 

necessários a promover o seu cumprimento, apesar de devidamente 

oficiado para tanto, devolva-se esta carta precatória ao juízo de origem. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Paranatinga/MT, data inserida 

pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001667-25.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

nortesul construções e agro florestal ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE SCALASSARA OAB - PR19268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SAUSANAVICIUS GABRIEL OAB - SP263193 (ADVOGADO(A))

FABIO DA SILVA GUIMARAES OAB - SP264912 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Ciente da juntada de ref. 27095879. No mais, cumpra-se a 

secretaria com a determinação constante na ref. 26642695. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000923-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA PEREIRA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIR MARIO RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000923-30.2019.8.11.0044 VISTO, Chamo o feito à ordem. 

Cuida-se de pedido de abertura de inventário. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário. Ademais, em se tratando de processamento de 

inventários e partilhas judiciais, o Conselho Nacional de Justiça editou o 

Provimento nº 56/2016, disciplinando, especificamente em seu art. 2º, que: 

“Art. 2º. É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas 

judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário 

extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados”. Salienta-se que tal diligência incumbe à 

parte, que deverá empreender esforços junto à CENSEC visando obter 

referida certidão, cabendo-lhe ao juízo, somente quando comprovado o 

esgotamento das vias disponíveis para tal desiderato. Imperiosa, portanto, 

a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, 

sob pena de indeferimento da mesma. Deste modo, nos termos do artigo 

321, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para: 

(a) acostar aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo 

de cujus, além de demais documentos que entender pertinentes, sob pena 

de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Oportunamente, consigno que fica, desde já, deferido 

os benefícios da justiça gratuita, eis que ela é avaliada com base nos bens 

do de cujos, sendo que no presente caso ao que se vê o mesmo não 

possui bens de grande monta. Com efeito, consigno que sobrevindo nos 

autos, informações que altere tal cenário o benéfico poderá ser revogado. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data 

inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000270-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000270-28.2019.811.0044 VISTOS, Tratam-se os presentes 

autos de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por LIANE UHDE contra CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em breve síntese, o autor 

requer seja determinada ao requerido, em sede de tutela antecipada que 

seja determinada a Câmara Municipal de Paranatinga/MT para a utilização 

do salário-base da categoria como parâmetro para o cálculo dos 

adicionais de insalubridade. I – DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

Apesar da requerente ter indicado a Câmara Municipal de Paranatinga no 

polo passivo da presente demanda, a capacidade desta é meramente 

judiciária, limitando-se a estar em juízo para defender suas prerrogativas 

institucionais. Não está incluso nestas prerrogativas os direitos 

decorrentes do trabalho desempenhado por seus servidores estatutários, 

especialmente pelo fato de que o poder executivo municipal que custeia 

tais verbas trabalhistas. Neste sentido, colaciono o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM 

ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO 

MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A 

CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E 

NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE 

VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS 

PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM 

DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, 

ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU 

FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O 

CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. 

PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO 

INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO. […] 2. Câmaras 

de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas 

personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para 

defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles 

relacionados a funcionamento, autonomia e independência. […] 4. Esta 

Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras 

Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade 

judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na 

defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, 

legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação 

envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 

44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012). 5. De fato, 

criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que 

órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e 

direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, 

autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro 

Poder (REsp. 649.824/RN, Rel.Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006).” […] 

(AgInt no AREsp 1304251/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 

Destarte, nos termos do art. 321 do NCPC, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial e regularizar o polo passivo da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001485-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001485-39.2019.811.0044 VISTO, Analisando os autos, 

verifica-se que a advogada postulante pugnou pela desistência da ação, 

considerando que as partes transigiram extrajudicialmente. Deste modo, 

os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam 

extinção com fulcro no artigo 485, incisos VIII, do novo Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse 

no prosseguimento do feito e ausência de interesse processual. 

Importante consignar que o requerido sequer apresentou contestação, de 

modo que inaplicável a disposição do artigo 485, §4º, do Código de 

Processo Civil. Com essas considerações, revogo a liminar concedida e 

homologo o pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o 

feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas a cargo do autor (artigo 90, do CPC). Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001485-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001485-39.2019.811.0044 VISTO, Analisando os autos, 

verifica-se que a advogada postulante pugnou pela desistência da ação, 

considerando que as partes transigiram extrajudicialmente. Deste modo, 

os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam 

extinção com fulcro no artigo 485, incisos VIII, do novo Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse 

no prosseguimento do feito e ausência de interesse processual. 

Importante consignar que o requerido sequer apresentou contestação, de 

modo que inaplicável a disposição do artigo 485, §4º, do Código de 

Processo Civil. Com essas considerações, revogo a liminar concedida e 

homologo o pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o 

feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas a cargo do autor (artigo 90, do CPC). Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000593-96.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GASPARIM - NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TEOBALDO REMONDINI OAB - SP352297 (ADVOGADO(A))

FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB - SP238633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS DA SILVA (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1000593-96.2020.8.11.0044 AUTOR: GASPARIM - NUTRICAO 

ANIMAL LTDA REU: JARBAS DA SILVA Nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de 

intimar o exequente para providenciar o pagamento da diligência para 

cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001794-60.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE LETICIA DECESARO OAB - MT26883/O (ADVOGADO(A))

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARME PIRES PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001794-60.2019.811.0044 VISTOS, Recebo o pedido 

principal. Considerando que até o momento não foi realizada a citação do 

requerido, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré 

na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência a contar da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000781-89.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JALISMIR DOMINGOS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Recebo a petição inicial, 

pois preenchidos os pressupostos legais descritos nos artigos 319 e 320 

do NCPC. Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do 

NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar 

Sessão de Conciliação/Mediação. 1- Cite-se a parte requerida. O prazo 

para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver, bem 

como deverão estar munidos da certidão de nascimento do infante, que 

não se encontra nos autos. 3 - Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. 4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. 5 - Atentem-se as partes ao 

disposto no artigo 334, § 8º, do CPC/2015, os quais saem intimados que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será aplicada 

multa de 2% (dois por cento), calculado referente ao valor da causa, que 

será revertida em favor do Estado. Após, caso inexitosa a conciliação, 

voltem-me conclusos para deliberação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000754-77.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Acerca da petição de seq. 31107081, intime-se o autor para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância. 

Após, venham-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001482-84.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

 

NOS TERMOS DA PORTARIA 001/2019/GAB, IMPULSIONO O PRESENTE 

FEITO A PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO DE 15 (quinze) dias, 

especifique as provas que ainda pretende produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001050-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

executada para que, no prazo de 10 (dez) dias manifeste acerca do que 

foi alegado pelo exequente à ref. 30868056.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 12/12/2019, às 16h:30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

patronos das partes da r. sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000698-10.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERES PERUCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000953-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

patronos das partes da r. sentença retro.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001645-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

NOS TERMOS DA PORTARIA 001/2019/GAB, IMPULSIONO O PRESENTE 

FEITO AO REQUERIDO, COM A FINALIDADE DE CITÁ-LO, mediante a 

remessa dos autos, consoante preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para 

que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC – dobro), se quiser.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001834-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE FERNANDES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado à requerida 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A realize 

reparo e manutenção no fornecimento de energia elétrica no imóvel objeto 

da demanda (UC 6/2054890-5), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até 

determinação judicial em contrário.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001353-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ADAMO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLENE DELA LIBERA DUARTE SIQUEIRA OAB - GO28920 

(ADVOGADO(A))

VITOR CHAVES SIQUEIRA DUARTE OAB - GO27148 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001353-79.2019.811.0044 VISTO, Trata-se de Carta 

Precatória oriunda da Primeira Vara Cível da comarca de Barra do 

Garças/MT cuja finalidade se destina à designação de hasta pública para 

a alienação do imóvel inscrito na matrícula 950, do Cartório de Registro de 

Imóveis dessa comarca. II – DA NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE 

LEILOEIROS Por consectário lógico, nomeio como leiloeiros judiciais os Srs. 

Cirlei Freitas Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, ambos matriculados 

na Junta Comercial Estadual. Ficam autorizados os funcionários dos 

leiloeiros, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e 

agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem 

penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso 

dos interessados, designando-se datas para as visitas. Igualmente, ficam 

autorizados os funcionários dos leiloeiros, devidamente identificados, a 

obterem diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do 

Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 

características do bem, que serão vendidos no estado em que se 

encontram. II.1 – Diligências a serem realizadas pelo leiloeiro Caberá ao 

Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos mercados 

dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, 

sites de ofertas, redes sociais etc), informando o site da internet e o que 

mais for necessário para o leilão eletrônico. O edital deve conter todos os 

requisitos estabelecidos no art. 887 do Código de Processo Civil. Deverá 

constar do edital, também, que: a) os bens serão vendidos no estado de 

conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 

interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para 

as alienações judiciais eletrônicas. b) o arrematante arcará com os débitos 

pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 

fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 

Tributário Nacional e exceto os débitos de condomínio (que possuem 

natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da 

arrematação. c) O interessado em adquirir o bem penhorado poderá 

apresentar até o início do leilão, proposta por valor não inferior ao da 

avaliação. II.2 – Regras Gerais do Leilão Com pelo menos 05 (cinco) dias 

de antecedência, o executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado, via DJE. Caso o executado não tenha procurador constituído 

nos autos, será intimado por carta com aviso de recebimento destinada ao 

endereço constante do processo ou do sistema informatizado da Justiça, 

ou por Oficial de Justiça (CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses 

meios, o executado será tido por intimado pela publicação do Edital na 

imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único). O coproprietário, 

meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor hipotecário, credor 

fiduciário, promitente comprador com contrato registrado na matrícula etc) 

também deverão ser intimados do leilão através de carta com aviso de 

recebimento dirigida ao endereço disponível no processo ou constante do 

sistema informatizado da Justiça instruída com cópia desta decisão. Caso 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por Oficial de Justiça 

ou Carta Precatória. II. 2.1 – O leilão será eletrônico/presencial. Todas as 

pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão 

oferecer lance, devendo o Leiloeiro observar as restrições dos incisos do 

art. 890 do CPC/2015. II.3 – Regras específicas do Leilão de bens Imóveis 

O lance mínimo no leilão de bens imóveis será de 60% da avaliação (artigo 

891, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015). A remuneração 

dos leiloeiros será de: a) Em caso de arrematação, 5% a ser pago pelo 

arrematante; b) Em caso de adjudicação, remição e acordo, 2% sobre a 

avaliação, a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos 

acordantes de forma rateada, acaso não disposto diversamente no 

acordo. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em 

até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lance, será perdida 

a caução em favor do exequente (artigo 897 do Código de Processo 

Civil/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser 

refeito, podendo, se for o caso. Caberá aos Leiloeiros controlar a 

integralização do pagamento. Com base no artigo 895 do Código de 

Processo Civil/2015, serão admitidas propostas de parcelamento da 

arrematação nas seguintes condições: 25% do valor do lanço à vista e 

75% restante do referido valor dividido em até 30 parcelas, corrigidas pela 

Taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia própria e de forma 

vinculada à execução. O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as 

propostas de pagamento parcelado. Fica ciente o arrematante que, nos 

termos do parágrafo 1º, artigo 895 do CPC, no caso de arrematação com 

pagamento parcelado de bem imóvel, este ficará hipotecado como forma 

de garantia da execução, até o pagamento da última parcela. A 

arrematação será subordinada à cláusula resolutiva expressa, constando 

da carta, de forma que será resolvida no caso de inadimplemento de 

qualquer das parcelas, restabelecendo-se a propriedade do executado ou 

terceiro garantidor. No caso de atraso no pagamento de qualquer das 

prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida 

com as parcelas vincendas, como indenização pelo retardamento da 

execução. Depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 

arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e 

das demais despesas da execução, expeça-se o respectivo mandado de 

imissão na posse, no caso de bens móveis juntamente com a ordem de 

entrega ou a carta de arrematação se bem imóvel, nos termos do artigo 

901, §1º, do Código de Processo Civil. Outrossim, atente-se a secretaria 

para a devida intimação das partes, bem como eventuais credores 

hipotecários e demais credores com privilégio e preferência sobre o bem 

penhorado, acerca da data designada para o ato, bem como para que 

ocorram as devidas publicações (art. 887, do CPC). Em seguida, 

expeça-se edital de praça pública, atentando-se aos requisitos do art. 886 

e seus incisos do novel Código de Processo Civil. Após, encaminhe-se 

com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital da Praça aos leiloeiros 

oficiais, a fim de que estes publiquem o edital da hasta pública conforme 

determinado pelo art. 884 do CPC. Por fim, cumpridos todos os atos, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000242-26.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000242-26.2020.811.0044 VISTO, Da análise da petição 

inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, postergo a realização de 

perícia técnica. Sem prejuízo, considerando que no caso dos autos não se 

admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, observando 

o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se 

quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 100080-65.2019.811.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. E, de logo, 

não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido 

pleiteado pela parte requerente e, para tanto, defiro, primeiramente, a 

produção de prova pericial, assinalando que, caso fizer necessária, será 

oportunizada, também, a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, determino sejam os autos 

mantidos na secretaria enquanto perdurar o período de quarentena 

imposto e, após, sejam os autos remetidos ao gabinete para nomeação de 

perito e agendamento da perícia técnica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000177-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA ARYHELLA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZINALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000177-65.2019.8.11.0044 VISTO, Processe-se em segredo 

de justiça (NCPC, art. 198, II). Cuida-se de ação de guarda e 

regulamentação de visitas c/c alimentos, com pedido de tutela de urgência 

(alimentos provisórios) ajuizada por MAGDA ARYHELLA GONÇALVES DA 

SILVA em face de ZINALDO FERREIRA DSO SANTOS, todos já 

devidamente qualificados nos autos. Em apertada síntese, narra a autora 

que é genitora Emanuelly Gonçalves dos Santos e Isabelly Gonçalves dos 

Santos, bem como que sempre deteve suas guardas de fato. Nesse 

sentido, postula pela concessão da tutela de urgência para conceder-lhe a 

guarda provisória e unilateral da criança, bem como alimentos provisórios 

a serem adimplidos pelo genitor, ora requerido. I – DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal 

via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal 

artigo depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a 

extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de 

justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não bastasse, o Código de 

Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi 

colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, documento hábil à 

concessão do benefício pretendido. Por tais fundamentos, defiro o pedido 

de justiça gratuita. II – DA GUARDA PROVISÓRIA E REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS. É cediço que o postulado orientador da matéria, mormente no 

que diz respeito à guarda, é o da prevalência e da preservação dos 

interesses da criança e do adolescente (art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 

e art. 227, todos da CRFB/88; art. 6.º da Lei n.º 8.069/1.990), de molde que 

os menores deverão ser criados no ambiente que melhor lhes assegure o 

seu bem-estar físico e espiritual, independentemente de quem irá exercer 

a titularidade do direito de guarda. A guarda, apesar de frequentemente 

analisada sob uma perspectiva parental, revelando-se verdadeiro direito 

dos pais, é, também, sob a ótica dos filhos, dever estabelecido assim pelo 

Código Civil (art. 1.566, inc. IV) como pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 22). Com muito mais amplitude protecionista do que o 

interesse dos genitores sobreleva-se, com maior dinâmica, o interesse 

dos infantes, os quais reclamam, sem sombra de dúvidas, a permanência 

em ambiente familiar dotado de estabilidade emocional e afetiva, bem como 

segurança psicológica para que possa desfrutar de antevisão de seu 

futuro como pessoa; diante desta perspectiva, dentro do possível, 

deve-se evitar a alteração do meio ambiente em que o menor se encontra 

inserido, promovendo a conservação do contexto fático existente. Não 

obstante, a guarda unilateral, individual ou exclusiva do filho para um dos 

genitores é medida a ser tomada somente quando um dos pais não pode, 

não quer ou não tem condições de exercer a guarda compartilhada, pois o 

ideal é que a prole permaneça em permanente contato com os pais, 

mesmo após a separação, pois o desfazimento do casamento ou união 

estável não deve importar, necessariamente, no rompimento da relação 

harmoniosa e permanente com os filhos. Tanto é assim que a Lei nº 

13.058/2014 ao alterar a redação do art. 1.584, § 2º, do Código Civil 

estabeleceu que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”. A 

regra, portanto, passa a ser guarda compartilhada. Sobre o instituto, aliás, 

Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas conceitua: “Compartilhada é 

a modalidade de guarda em que os pais participam ativamente da vida dos 

filhos, já que detêm a guarda legal dos mesmos. Todas as decisões 

importantes são tomadas em conjunto, o controle é exercido 

conjuntamente. É uma forma de manter intacto o exercício do poder familiar 

após a ruptura do casal, dando continuidade à relação de afeto edificada 

entre pais e filhos e evitando disputas que poderiam afetar o pleno 

desenvolvimento da criança”. (in Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 

Forense, p. 28). Ocorre que os elementos dos autos não são suficientes 

para fixação das atribuições dos genitores e os períodos de convivências 

sob a guarda compartilhada, consoante exigência do § 2º do art. 1.583 do 

Código Civil. Tampouco há se falar em fixação de guarda unilateral, eis que 

não comprovada a incapacidade de um dos genitores para o exercício 

dessa. Deste modo, considerando que o direito de visitas pertence, 

também, à criança, aliado ao fato de que nas ações que versem sobre os 

interesses de menores o magistrado deverá, primordialmente, buscar as 

melhores condições com o intuito de garantir o desenvolvimento físico e 

psíquico das crianças e adolescentes, postergo a análise do pedido de 

guarda provisória e regulamentação de visitas até a realização da sessão 

de mediação/conciliação e confecção de estudo psicossocial do caso pela 

equipe multidisciplinar deste juízo, nos termos da faculdade prevista no § 

3º do art. 1.584, do Código Civil. Por conseguinte, proceda-se ao Estudo 

Social do caso, na residência de ambas as partes, como orientam os arts. 

151 e 167, ambos do ECA, por meio da psicóloga e assistente social 

credenciadas a este juízo, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) 

dias, devendo ser abordado quanto a divisão de atribuições de cada um 

dos genitores para com o filho, em caso de guarda compartilhada, e a 

indicação dos períodos de convivências entre eles. II – DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. Prosseguindo, tendo em vista a prova da relação de 

parentesco (certidão de nascimento), e considerando que trata-se de 

verba de natureza alimentar, com base nos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e 

com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 FIXO os alimentos 

provisórios em favor do menor em 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais), 

devendo a quantia ser depositada em juízo, ou em que conta bancária, 

desde que a representante da menor a informe nos autos. III – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, determino a remessa deste 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 
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de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo autor (NCPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao parquet. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000781-26.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY MOTA RORIZ (REQUERIDO)

CARLA DE JESUS HUTIM (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000781-26.2019.8.11.0044 VISTO, Processe-se em segredo 

de justiça (NCPC, art. 198, II). Cuida-se de ação de guarda e 

regulamentação de visitas c/c alimentos, com pedido de tutela de urgência 

(alimentos provisórios) ajuizada por DIVINA DE JESUS FERREIRA em face 

de WELEY MOTA RORIZ, todos já devidamente qualificados nos autos. Em 

apertada síntese, narra a autora que é avó materna de Bruna Vitória de 

Jesus Roriz, bem como que sempre deteve sua guarda de fato. Nesse 

sentido, postula pela concessão da tutela de urgência para conceder-lhe a 

guarda provisória e unilateral da criança, bem como alimentos provisórios 

a serem adimplidos pelo genitor, ora requerido. I – DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal 

via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal 

artigo depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a 

extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de 

justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não bastasse, o Código de 

Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi 

colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, documento hábil à 

concessão do benefício pretendido. Por tais fundamentos, defiro o pedido 

de justiça gratuita. II – DA GUARDA PROVISÓRIA E REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS. É cediço que o postulado orientador da matéria, mormente no 

que diz respeito à guarda, é o da prevalência e da preservação dos 

interesses da criança e do adolescente (art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 

e art. 227, todos da CRFB/88; art. 6.º da Lei n.º 8.069/1.990), de molde que 

os menores deverão ser criados no ambiente que melhor lhes assegure o 

seu bem-estar físico e espiritual, independentemente de quem irá exercer 

a titularidade do direito de guarda. A guarda, apesar de frequentemente 

analisada sob uma perspectiva parental, revelando-se verdadeiro direito 

dos pais, é, também, sob a ótica dos filhos, dever estabelecido assim pelo 

Código Civil (art. 1.566, inc. IV) como pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 22). Com muito mais amplitude protecionista do que o 

interesse dos genitores sobreleva-se, com maior dinâmica, o interesse 

dos infantes, os quais reclamam, sem sombra de dúvidas, a permanência 

em ambiente familiar dotado de estabilidade emocional e afetiva, bem como 

segurança psicológica para que possa desfrutar de antevisão de seu 

futuro como pessoa; diante desta perspectiva, dentro do possível, 

deve-se evitar a alteração do meio ambiente em que o menor se encontra 

inserido, promovendo a conservação do contexto fático existente. Não 

obstante, a guarda unilateral, individual ou exclusiva do filho para um dos 

genitores é medida a ser tomada somente quando um dos pais não pode, 

não quer ou não tem condições de exercer a guarda compartilhada, pois o 

ideal é que a prole permaneça em permanente contato com os pais, 

mesmo após a separação, pois o desfazimento do casamento ou união 

estável não deve importar, necessariamente, no rompimento da relação 

harmoniosa e permanente com os filhos. Tanto é assim que a Lei nº 

13.058/2014 ao alterar a redação do art. 1.584, § 2º, do Código Civil 

estabeleceu que “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à 

guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 

poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 

genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”. A 

regra, portanto, passa a ser guarda compartilhada. Sobre o instituto, aliás, 

Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas conceitua: “Compartilhada é 

a modalidade de guarda em que os pais participam ativamente da vida dos 

filhos, já que detêm a guarda legal dos mesmos. Todas as decisões 

importantes são tomadas em conjunto, o controle é exercido 

conjuntamente. É uma forma de manter intacto o exercício do poder familiar 

após a ruptura do casal, dando continuidade à relação de afeto edificada 

entre pais e filhos e evitando disputas que poderiam afetar o pleno 

desenvolvimento da criança”. (in Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 

Forense, p. 28). Ocorre que os elementos dos autos não são suficientes 

para fixação das atribuições dos genitores e os períodos de convivências 

sob a guarda compartilhada, consoante exigência do § 2º do art. 1.583 do 

Código Civil. Tampouco há se falar em fixação de guarda unilateral, eis que 

não comprovada a incapacidade de um dos genitores para o exercício 

dessa. Deste modo, considerando que o direito de visitas pertence, 

também, à criança, aliado ao fato de que nas ações que versem sobre os 

interesses de menores o magistrado deverá, primordialmente, buscar as 

melhores condições com o intuito de garantir o desenvolvimento físico e 

psíquico das crianças e adolescentes, postergo a análise do pedido de 

guarda provisória e regulamentação de visitas até a realização da sessão 

de mediação/conciliação e confecção de estudo psicossocial do caso pela 

equipe multidisciplinar deste juízo, nos termos da faculdade prevista no § 

3º do art. 1.584, do Código Civil. Por conseguinte, proceda-se ao Estudo 

Social do caso, na residência de ambas as partes, como orientam os arts. 

151 e 167, ambos do ECA, por meio da psicóloga e assistente social 

credenciadas a este juízo, a ser aportado nos autos em até 30 (trinta) 

dias, devendo ser abordado quanto a divisão de atribuições de cada uma 

das partes para com a criança, em caso de guarda compartilhada, e a 

indicação dos períodos de convivências entre eles. II – DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. Prosseguindo, tendo em vista a prova da relação de 

parentesco (certidão de nascimento), e considerando que trata-se de 

verba de natureza alimentar, com base nos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e 

com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 FIXO os alimentos 

provisórios em favor do menor em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 313,50 (trezentos e treze reais e 

cinquenta centavos), devendo a quantia ser depositada em juízo, ou em 

que conta bancária, desde que a representante do menor a informe nos 

autos. III – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, determino a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao 

parquet. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000593-96.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GASPARIM - NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TEOBALDO REMONDINI OAB - SP352297 (ADVOGADO(A))

FABIO LOPES DE ALMEIDA OAB - SP238633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):
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FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000593-96.2020.811.0044 VISTO, Recebo a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos necessários. Por corolário, expeça-se mandado 

monitório de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

pedido inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). Consigne-se que a parte ré 

poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000694-36.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE FORESTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE KRAPP (REQUERIDO)

SAMUEL KRAPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000694-36.2020.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-34.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT25774/O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT27086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REU)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REU)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REU)

Outros Interessados:

AULINDA SAMPAIO DE PONTES (TESTEMUNHA)

EUDES MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000580-34.2019.8.11.0044 VISTO, I) HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA manifestada à seq. 29798937 relativamente à THAIS VEIGA 

CAMPOS e PERCIVAL VEIGAS CAMPOS e, em consequência, DECIDO 

EXTINGUIR O PROCESSO, sem resolução do mérito, quanto a estes réus, 

na forma do art. 485 inciso VIII, do CPC. II) Considerando que a priori a 

ação tramitava em litisconsórcio passivo, a conciliação não seria possível 

sem a citação de todos os réus, logo não há que se falar na decretação 

da revelia do réu citado, ante o seu não comparecimento na audiência 

designada. Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 

QUATRO RÉUS CITADOS E TRÊS NÃO CITADOS. REQUERIMENTO JUNTO 

AO JUÍZO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ESTES TRÊS RÉUS 

NÃO CITADOS. HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO COM DECRETAÇÃO DA 

REVELIA DOS OUTROS QUATRO RÉUS JÁ CITADOS. IMPOSSIBILIDADE. O 

PRAZO PARA RESPOSTA INICIA-SE COM A CITAÇÃO DE TODOS OS 

RÉUS. COM A HOMOLOGAÇÃO COMEÇARIA A FLUIR O PRAZO PARA A 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO/DEFESA DOS DEMAIS RÉUS JÁ 

REGULAMENTE CITADOS. ARTIGO 335 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - 

AI: 00065069420178190000 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 3 VARA 

CIVEL, Relator: CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 

04/07/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2017). 

Deste modo, aplico ao caso o artigo 335, § 2º do CPC e, 

consequentemente, determino a intimação do requerido PETERSON VEIGA 

CAMPOS acerca desta decisão que homologou a desistência da ação em 

relação aos demais requeridos, ocasião em que passará a fluir o prazo 

para a apresentação de contestação. Por fim, retifique-se o pólo passivo 

da presente ação, para constar apenas o requerido PETERSON VEIGA 

CAMPOS. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001590-16.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINA DE SOUZA MORAIS (REU)

VALDEVIR PERES ORLANDO (REU)

DANIEL SCHILO (REU)

ARLINDA BARBOSA DE ARRUDA (REU)

LUCIANA ARAUJO DE ANDRADE (REU)

EVA ALMEIDA VALE DA SILVA (REU)

RENAN ANTONIO ANGELIM RODRIGUES (REU)

LUANA ESTEFANI NETO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA OAB - MT27088/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001590-16.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presente 

autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em face de DANIEL SCHILO e OUTROS, todos devidamente qualificados 

nos autos. Notificados, os requeridos aportaram manifestação à Ref. 

26694680. Intimado dos termos da ação, o Município de Paranatinga nada 

se manifestou. O Ministério Público manifestou-se à Ref. 31073304. É o 

relato necessário. Dispõe o art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, com redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.225-45 de 2001, que a ação proposta em 

decorrência da prática de ato de improbidade só será rejeitada 

liminarmente, em decisão fundamentada, caso o magistrado se convença 

da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação (ou 

melhor, do pedido) ou da inadequação da via eleita. Dito isso, e valendo-se 

de cognição sumária, verifica-se que a alegação dos requeridos não é 

suficiente, por si só, para afastar o processamento da ação. Explico. Com 

efeito, e, conforme já consignado alhures, para o recebimento da ação de 

improbidade administrativa, exige-se um mero juízo de probabilidade do 

julgador, bastando a presença de indícios de autoria do fato para que se 

proceda à instrução processual, momento adequado ao debate das 

questões de mérito, dentre as quais a autoria do fato e o elemento 

subjetivo dos implicados. Sobre tema, Emerson Garcia e Rogério Pacheco 

Alves lecionam com clareza: “De notar-se, no entanto, que se contenta a 

lei com a presença de meros indícios, não exigindo, desta forma, que a 

inicial já apresente prova cabal da conduta lesiva ao patrimônio público. E 

se o fizesse incorreria em flagrante inconstitucionalidade por cerceamento 

ao exercício do direito político de ação e ao próprio direito à produção de 

prova no curso do processo, uma das faces mais visíveis do devido 

processo legal. Por outro lado, se na esfera criminal, onde o feixe 
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sancionatório reveste-se de gravidade superlativa, podendo-se chegar 

inclusive à privação da liberdade individual, tem-se como suficiente, de 

modo a embasar a imputação, a presença de indícios de autoria e da 

existência do fato, nada justificaria um diferenciado enfoque do tema no 

campo da improbidade administrativa, onde não se cogita a aplicação de 

sanções de natureza penal. Aliás, exigir mais do que indícios para fins de 

embasamento da ação civil de improbidade é transmitir, mesmo que de 

forma velada, a falsa ideia de que tais elementos gozam de menor 

credibilidade dentro do amplo arco probatório (art. 332), o que é 

equivocado na medida em que o legislador brasileiro adota o sistema do 

livre convencimento motivado do juiz, proscrevendo, em regra, o sistema 

da prova tarifada ou legal. Assim, se os indícios podem, por si sós, a 

depender de sua capacidade maior ou menor, de gerar convencimento, 

dar fundamento a uma sentença condenatória, não se compreende porque 

se haveria de exigir mais do que indícios no momento inaugural de 

deflagração da jurisdição”. (in Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2004, p. 782-783, sem grifos no original) No mesmo sentido, 

o posicionamento da jurisprudência pátria, firme no sentido de que a 

rejeição in limine apenas pode ser determinada quando manifesta a 

inexistência do ato de improbidade, quando patente que se trata de pedido 

infundado, ou em razão de inadequação da via eleita. Havendo indícios da 

prática de ato ímprobo o recebimento da ação é medida que se impõe. Eis 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 

LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Na hipótese, o Tribunal a quo manteve a decisão que recebeu 

a petição inicial ante os indícios de improbidade administrativa, em 

conformidade com o art. 17 da Lei 8.429/1992, sendo prematura a 

discussão sobre questões que deverão ser enfrentadas na sentença, 

após a instrução processual. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica o 

sentido de que a) o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação 

Civil Pública, a fim de combater improbidade administrativa, e b) os agentes 

políticos se submetem aos ditames da Lei 8.429/1992. 3. Agravo 

Regimental não provido.” (STJ, AgRg no Ag 1.331.745/RJ, 2ª Turma, Rel. 

Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2010, sem grifos no original) Na espécie, o 

arcabouço processual demonstra lastro probatório mínimo a resultar no 

recebimento da inicial, notadamente pela extensa documentação que a 

instrui. Isto porque, no caso dos autos, os indícios da prática de ato 

ímprobo estão demonstrados pelos documentos colacionados ao Inquérito 

Civil trazido aos autos. Neste ponto, importante salientar que apesar da 

relevância dos argumentos do requerido, não há robustez necessária em 

sua manifestação capaz de ilidir a pretensão ministerial, sem antes 

oportunizar a dilação probatória. Apresentados tais argumentos, 

conclui-se pela suficiência de suporte fático mínimo e sua possível 

configuração como ato de improbidade administrativa, de forma a autorizar 

o recebimento da petição inicial, uma vez que se comprovados os fatos 

descritos na inicial, podem dar ensejo à aplicação das penalidades 

previstas na Lei nº 8.429/92. Assim, dada a qualidade dos interesses 

disputados, de natureza eminentemente pública e indisponível, e 

considerando-se, também, a impossibilidade de rejeição de ação de 

improbidade a menos que se tenha sua manifesta impropriedade tenho por 

suprida a determinação contida no § 7º, do art. 17 da Lei nº 8.429/92, 

razão pela qual impõe-se o prosseguimento do feito. Diante do exposto, 

nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92, recebo a inicial e determino 

que os requeridos sejam citados para, querendo, contestarem o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (NCPC, art. 344). 

Consigne-se que, não sendo contestados os pedidos formulados, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Após, com 

a apresentação da resposta, ou, havendo o decurso do prazo, vistas ao 

Ministério Público Estadual para manifestar-se, no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000923-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA PEREIRA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIR MARIO RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000923-30.2019.8.11.0044 VISTO, Chamo o feito à ordem. 

Cuida-se de pedido de abertura de inventário. Pois bem. De elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário. Ademais, em se tratando de processamento de 

inventários e partilhas judiciais, o Conselho Nacional de Justiça editou o 

Provimento nº 56/2016, disciplinando, especificamente em seu art. 2º, que: 

“Art. 2º. É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas 

judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário 

extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados”. Salienta-se que tal diligência incumbe à 

parte, que deverá empreender esforços junto à CENSEC visando obter 

referida certidão, cabendo-lhe ao juízo, somente quando comprovado o 

esgotamento das vias disponíveis para tal desiderato. Imperiosa, portanto, 

a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, 

sob pena de indeferimento da mesma. Deste modo, nos termos do artigo 

321, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para: 

(a) acostar aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo 

de cujus, além de demais documentos que entender pertinentes, sob pena 

de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Oportunamente, consigno que fica, desde já, deferido 

os benefícios da justiça gratuita, eis que ela é avaliada com base nos bens 

do de cujos, sendo que no presente caso ao que se vê o mesmo não 

possui bens de grande monta. Com efeito, consigno que sobrevindo nos 

autos, informações que altere tal cenário o benéfico poderá ser revogado. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data 

inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000240-56.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AFONSO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000240-56.2020.811.0044 VISTOS, Tratam-se os presentes 

autos de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por GABRIEL AFONSO MARQUES contra IDEAL TREINAMENTOS 

E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em breve síntese, o autor requer seja determinado, em sede de 

tutela antecipada, que seja o requerido intimado para que entregue o 

Certificado de Conclusão de Curso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

em relação ao curso de auxiliar veterinário e zootecnia. I – DA TUTELA 

ANTECIPADA Para a concessão da tutela, mostram-se indispensáveis a 

presença de dois requisitos, quais sejam, a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, em consonância com o disposto no art. 300 do CPC. Pleiteia 

ao requerente a antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito de que 

seja determinado ao requerido a entrega imediata do Certificado de 

Conclusão de Curso em relação ao contrato de prestação de serviços 

educacionais formalizado. Em relação ao primeiro pedido, verifico a 

ausência de fumus boni iuris à ensejar o deferimento da tutela. No 

presente caso, entendo que a entrega prematura do Certificado de 

Conclusão de Curso pretendido não merece ser acolhida, uma vez que os 

eventos delineados pelo autor na inicial dependem, para sua apuração e 

comprovação, de dilação probatória. Desta forma, embora entenda que 

exista a presença do periculum in mora, verifico que o fumus bonis iuris 

não se apresenta extreme de dúvidas, já que a simples juntada de 

comprovante de pagamento não possui força probante para os fins 

pretendidos, uma vez que os referidos documentos não possuem 
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qualquer comprovação de cumprimento das matérias exigidas pela 

instituição requerida, o que implica dizer que a parte demandada poderá 

provar o contrário, circunstância que recomenda apuração na fase 

processual pertinente. Ademais, a efetiva aprovação em curso técnico 

depende do cumprimento de inúmeros requisitos técnicos pedagógicos, os 

quais não foram mencionados ou demonstrados na inicial. Dessa maneira, 

considerando as razões expostas, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela também neste ponto. II – DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA 

Vislumbra-se que a relação entre as partes possui caráter consumerista, 

sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja 

sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for 

verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Em sendo a empresa requerida de 

grande porte, entendo restar devidamente caracterizado a 

hipossuficiência técnica e econômica do consumidor/requerente, razão 

pela qual inverto o ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

CDC. Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

defiro o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo ao requerido 

trazer aos autos as provas que entenderem pertinentes. III – DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL Prosseguindo, determino a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

À secretaria para que adeque o polo passivo cadastrado no sistema PJE, 

uma vez que não corresponde ao mencionado na inicial. Atente-se os 

advogados do requerente ao cadastramento escorreito das partes no 

sistema. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-94.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE VES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000619-94.2020.8.11.0044 VISTO, Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. Defiro o pedido da gratuidade 

da assistência jurídica. Trata-se de ação de aposentadoria por idade 

híbrida, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por ALICE UES, em face 

do INSTITUTO NACINAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos. Em síntese, preliminarmente, a parte autora pugna pela 

conexão desta ação aos autos n. 1000617-27.2020.8.11.0044, em tramite 

na 1ª Vara Cível desta Comarca, sob o argumento do pedido de ambas 

serem comuns. É a síntese do necessário. Decido. I – DA CONEXÃO Como 

é sabido, a relação entre duas ou mais demandas pode ensejar o 

julgamento conjunto, a teor do art. 55 do Código de Processo Civil: “Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3º Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Dessa forma, diante 

dos conhecidos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a 

conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a 

mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto é, que, no fundo, 

tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao 

processo. O objetivo é promover a eficácia e a economia processuais e 

evitar a prolação de sentenças contraditórias. Desta forma, tem-se que a 

flexibilização dos critérios que permitem que a demanda seja apreciada 

por Juiz que já apreciou causa anterior referente aos mesmos fatos 

jurídicos assegura coerência na solução das lides. Assim, resguarda a 

garantia de julgamentos uniformes, baseada nos princípios da segurança 

jurídica e da economia processual. Compulsando os autos, verifico que a 

interessada ajuizou ação previdenciária sob o argumento de sempre ter 

exercido atividade rural, seja na infância quando ainda residia com os 

pais, seja na vida adulta, quando se casou com o Sr. Sergio Ues. 

Ademais, salienta que seu marido foi filiado na Cooperativa Rural e no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmitos/SC, onde foi transferido 

para o Sindicato de Paranatinga/MT em 21/06/1983. Por sua vez, 

compulsando os autos de nº 1000617-27.2020.8.11.0044, em tramite na 1ª 

Vara Cível desta Comarca, verifico que o interessado também ajuizou 

ação previdenciária sob o argumento de sempre ter exercido atividade 

rural, seja na infância quando ainda residia com os pais, seja na vida 

adulta, quando se casou com o Sra. Alice Ues. Ademais, salienta que foi 

filiado na Cooperativa Rural e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Palmitos/SC, onde foi transferido para o Sindicato de Paranatinga/MT em 

21/06/1983. Assim, verifico que há identidade entre os pedidos das ações. 

Além disso, conforme o disposto no art. 55, § 3º do CPC de 2015, ainda 

que não houvesse conexão, seriam de reunir-se para julgamento conjunto, 

a fim de se evitar a ocorrência de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias em decisões separadas. Veja-se, por exemplo, a ementa de 

acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que: I. Cuida-se de Conflito de 

Competência suscitado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, 

em razão do ajuizamento de quatro Ações Civis Públicas contra a 

autarquia, com a pretensão de afastar a supressão da franquia mínima de 

bagagem, a ser despachada pelas companhias aéreas, implementada com 

a entrada em vigor da Resolução 400, de 13/12/2016, da referida agência 

reguladora, sob o fundamento da existência de conexão entre os feitos e 

a fim de evitar decisões conflitantes sobre a matéria. […] III. O fato de ser 

a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC – cuja natureza jurídica é de 

autarquia federal de regime especial – ré, nos feitos, atrai a competência 

da Justiça Federal para processar e julgar os processos, a teor do 

disposto no art. 109, I, da CF/88. IV. Nos termos do parágrafo único do art. 

2º da Lei 7.347/85 e do art. 55, § 3º, do CPC/2015, há necessidade de 

reunião dos processos, por conexão, quando lhes for comum o pedido ou 

a causa de pedir, assim como daqueles feitos em que possa haver risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles, em homenagem ao 

postulado da segurança jurídica. V. No caso, conclui-se pela existência de 

conexão entre os feitos, pois, apesar de o pedido formulado nas duas 

primeiras Ações Civis Públicas […] ser mais abrangente, todos os quatro 

feitos têm a mesma causa de pedir […]. (CC 151.550/CE, Rel. Min. 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 

20/05/2019) (grifo nosso). Neste contexto, as ações devem ser reunidas 

para julgamento conjunto. Em consulta ao sítio eletrônico do PJE, 

vislumbra-se que a ação nº 1000617-27.2020.8.11.0044 foi distribuída na 

1ª Vara Cível desta Comarca de Paranatinga/MT em 23.03.2020 e teve sua 

inicial recebida em 03.04.2020, motivo porque, segundo a regra do art. 59, 

do CPC, aquele juízo tornou-se prevento. Em razão disso, resta 

prejudicada a analise dos demais pedidos, os quais competirão àquele 

Juízo. Diante de todo o exposto, em face da conexão entre a presente 

ação com aquela de nº 1000617-27.2020.8.11.0044, DECLINO da 

competência para julgar este feito e, por conseguinte, DETERMINO a 

remessa dos autos à 1ª Vara Cível desta Comarca de Paranatinga/MT para 

seu devido processamento e julgamento. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001532-13.2019.8.11.0044

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 514 de 810



Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001532-13.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de declaratória de inexistência de débito ajuizada por 

ANDREIA DELA JUSTINA contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Determinada a intimação do 

requerente para a comprovação da alegada hipossuficiência, a autora se 

limitou a justificar que não possui condições de arcar com as custas, 

trazendo tão somente sua Carteira de Trabalho. É a síntese do necessário. 

Dessume-se dos autos que o despacho retro foi claro em requisitar do 

requerente, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, 

documentos capazes de comprovarem sua insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento da inicial. Apesar disso, verifica-se esta 

absteve-se de trazer aos autos qualquer documento comprobatório hábil à 

ensejar o deferimento da benesse. É de conhecimento deste juízo que a 

requerente é advogada atuante neste município. A propósito, sobre a 

assistência judiciária gratuita dispõe o art. 4º, da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. 

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” E, ainda, o art. 98 do Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei”. In casu, a autora não apresentou aos autos 

nenhum documento apto à comprovar o alegado, sendo que para a 

concessão da benesse não basta a mera declaração de hipossuficiência, 

considerando que a autora sequer juntou aos autos declaração de 

imposto de renda atualizado e tampouco outros elementos aptos a 

demonstrar a necessidade alegada. Intuitivo, destarte, que a autora aufere 

renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Sobre o tema, o Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, manteve 

decisão neste sentido, senão vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS 

DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos 

comprovação de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das 

custas processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL 

S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 

– j. 16.06.2010) (destaquei). Como dito alhures a declaração de pobreza 

goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça 

gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário.[1] Dessa 

forma, indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, 

inclusive o parcelamento ou recolhimento destas ao final da demanda, pois 

não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas 

do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Pelo exposto, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 

para que pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000915-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELA SCHMITT (EXECUTADO)

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000915-87.2018.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de execução ode título extrajudicial ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S/A contra RAFAEL CRISTIANO SCHMITT e OUTRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Por primeiro, defiro o pedido de Ref. 

30944195, razão pela qual determino à secretaria para que expeça-se o 

Termo de Penhora ao bem móvel indicado à Ref. 30944208. Após 

recolhidas às diligências, expeça-se Mandado de Avaliação do bem móvel 

penhorado. Com a entrega da avaliação pelo Srº Oficial de Justiça, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

outro lado, quanto ao pedido de gratuidade de justiça apresentado pelos 

executado, de elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes sejam 

beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos 

autos comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família. Acontece que tal requerimento deve ser feito 

fundamentadamente, o que não foi o caso, eis que a autora se limitou em 

dizer que não tem condições financeiras. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, do NCPC, concedo ao executado o prazo de 15 (quinze) dias 

para que comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001728-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES PEREIRA MONCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSANTINO FERREIRA PREGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001728-80.2019.8.11.0044 VISTO, Recebo a emenda a 

inicial. Cuida-se de ação de ação de reconhecimento de união estável c/c 

partilha de bens ajuizada por DOLORES PEREIRA MONÇÃO em face de 

OSSANTINO FERREIRA PREGO, já qualificados nos autos. Narra à autora 

que conviveu com o requerido por um período de 11 anos de maneira 

pública, contínua e duradoura como se casados civilmente fossem, tendo 

o relacionamento sido interrompido na data de 01/07/2013. Que dessa 

união não advieram dois filhos. Que durante a convivência o casal adquiriu 

mediante esforço comum o bem imóvel (residencial e comercial) localizado 

à Rua Brasília, n. 987, centro, cidade de Gaúcha do Norte/MT. Que na data 

de 01/07/2013 as partes realizaram um acordo de partilha sobre o imóvel 

supra, inclusive que seria repartido o aluguel do imóvel em proporções 

iguais. Que há cerca de 03 anos o requerido não repassa o aluguel do 

imóvel à autora, nem aliena o bem para lhe entregar a meação. Que dessa 

forma, possui todos os direitos e deveres de esposa do requerido, em 

especial o direito a 50% do imóvel. Que constatando que a requerente 

conviveu em união estável com o requerido aproximadamente no período 

de 2002 a 01/07/2013, requer seja reconhecido o período de convivência 

informal para os devidos fins legais, bem como a partilha de bens. Por fim, 

requereu liminarmente que o requerido deposite em Juízo os aluguéis 

referentes ao imóvel objeto da lide. I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. De 

início, no tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal via 

artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal 

artigo depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a 

extrajudicial. Outrossim, o novel Código de Processo Civil, inovando as 

disposições anteriormente trazidas pela Lei nº 1.060/50, disciplina a 
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matéria em seus arts. 98 e seguintes. Com essas considerações, 

denota-se do caderno processual declaração de hipossuficiência e 

qualificação da requerente como empregada doméstica desempregada, 

havendo, portanto, elementos que comprovem a alegada parca situação 

econômico-financeira. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA. Prosseguindo, 

consoante se infere do breve relato, a autora requereu liminarmente que o 

requerido deposite em Juízo os aluguéis referentes ao imóvel objeto da 

lide, sob o argumento de que ele deixou de fazê-lo, apesar de acordado 

isto entre as partes. Como se sabe, a tutela de urgência é medida cabível 

quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300). Tal providência, 

porém, não depende única e exclusivamente da qualidade das alegações 

iniciais. Incumbe à parte autora, ainda, demonstrar que o simples trâmite 

processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. 

No caso dos autos, não há dúvida acerca da relevância das alegações da 

parte requerente. Todavia, em que pese demonstrado o fumus boni iuris, 

através do contrato particular de acordo familiar por separação de 

cônjuges, ausente no caso em espécie a demonstração do periculum in 

mora. Isto porque, a parte autora não se desincumbiu de expor quais os 

motivos, mesmo que mínimos, que justificassem tal medida, neste momento 

processual. Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado, mutatis 

mutandis: AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR - 

AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. Estando a 

decisão agravada em conformidade à reiterada jurisprudência da Corte 

Superior Trabalhista, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência 

requerida, porquanto não evidenciados os requisitos cumulativos do art. 

300 do CPC. Agravo Regimental conhecido e não provido. (TRT-1 - AR: 

01004425820195010000 RJ, Relator: MARIA APARECIDA COUTINHO 

MAGALHAES, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEDI-1, Data de 

Publicação: 10/10/2019) (grifo nosso). Com essas considerações, porque 

ausente um dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC – periculum in 

mora –, indefiro a tutela de urgência vindicada pela parte autora. III – DA 

TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, DETERMINO a remessa deste 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do art. 334, do NCPC, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do NCPC, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

art. 335, do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, § 5º do art. 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao parquet. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data 

inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001610-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BELARMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ARCINA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001610-07.2019.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação de 

divorcio litigioso, em que a parte requerente pugna pelo prosseguimento da 

presente, com a realização de buscas do endereço da requerida através 

do sistema Infojud, bem como através de ofícios expedidos aos órgãos 

públicos (INSS, Receita Federal, Banco Central, Cartório eleitoral). Pois 

bem. Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação 

de que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço da requerida, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

a órgãos dos que tem acesso, comprovando que tentou obter alguma 

informação pertinente. Oportuno ressaltar, ainda, que somente se 

comprovado que efetivamente não se logrou êxito na localização de 

endereços, tal como com a negativa de eventual empresa em fornecê-lo, é 

que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter tal informação. 

Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de ofícios para 

empresas privadas ou demais órgãos necessário. Posto isto, indefiro, por 

ora, o pedido de buscas do endereço da requerida através do sistema 

Infojud, bem como através de ofícios expedidos aos órgãos públicos 

(INSS, Receita Federal, Banco Central, Cartório eleitoral). Por conseguinte, 

intime-se o autor para, em 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, promovendo os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000716-65.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA CRISTINA BRANCO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000716-65.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Trata-se de ação de substituição de curatela, com pedido de 

antecipação de tutela, ajuizada por ADÃO CAETANO em face de RUBIA 

CRISTINA BRANCO ambos qualificados nos autos. Em apertada síntese, 

extrai-se dos autos que o requerente é convivente da interditada Cleoneia 

Amâncio da Silva Guia, em que havia sido nomeada como curadora a 

Senhora Eva Aparecida Cirilo e, após, a requerida Rubia Cristina Branco. 

Ocorre que a atual curadora mudou-se há alguns meses, não possuindo 

mais condições de permanecer no encargo, razão pela qual requer o autor 

que este seja nomeado curador especial de Cleoneia Amâncio da Silva 

Guia. O estudo psicossocial foi acostado à Ref. 23164525. A tutela de 

urgência foi deferida à Ref. 24733221. Devidamente citada, a requerida 

concordou expressamente com a substituição da curatela (Re. 29263019). 

Instado a se manifestar, o parqeut manifestou favoravelmente à 

procedência da ação (Ref. 31017872). Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos 

moldes do art. 355, inciso I, do NCPC. III – MÉRITO. Observa-se dos autos 

que merece procedência a substituição da curatela de Cleoneia Amâncio 

da Silva Gui, pois de acordo com a documentação acostada aos autos, é o 

autor quem, atualmente, desempenha os misteres atribuídos ao curador, 

nos termos dispostos no Código Civil. Aliás, veja-se que ao curador são 

atribuídas as mesmas regras do exercício da tutela (CC, art. 1.781), que 

segundo a boa doutrina de Clóvis Beviláqua, dispõe de cinco (05) 

características fundamentais: (a) fins assistenciais, com o fito de auxiliar 

os que não podem, por si mesmos, reger sua pessoa e administrar seus 

bens; (b) publicista, de modo que caberá ao Estado zelar pelos interesses 

dos incapazes, podendo este dever ser delegado a pessoas capazes e 

idôneas, que passam a exercer um múnus público, ao serem nomeadas 

curadores do incapaz; (c) supletivo de capacidade, eis que o curador tem 

o encargo de representar ou assistir o seu curatelado, cabendo em todos 

os casos de incapacidade não suprida pela tutela, suprindo-se a 

incapacidade, absoluta ou relativa, causada pela deficiência física ou 
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mental da pessoa curatelada; (d) temporária, em razão da curatela 

perdurar somente enquanto a causa da incapacidade se mantiver; e, (e) 

certeza da incapacidade, obtida por meio de um processo de interdição. 

Desta exegese, sem maiores digressões, veja-se que as características 

encontram-se comprovadas nos autos. Nesta linha de intelecção, tem-se 

que a jurisprudência já pontuou em casos análogos: “CIVIL. APELAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. 

INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ART. 1.775 DO CC. 

MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. Ausência de prazo para 

apresentação de alegações finais não enseja o cerceamento de defesa 

se a parte teve oportunidade manifestar sobre todos os documentos 

juntados e atos realizados, em razão da ausência de prejuízo. O art. 1.775 

do Código Civil estabelece um rol de pessoas habilitadas ao exercício da 

curatela. Não se pode olvidar, entretanto, que a ordem legal prevista no 

artigo supracitado pode ser investida pelo juiz ou mesmo que seja 

escolhido terceiro para desempenhar as funções de curador, desde que 

sejam atendidos os interesses da pessoa curatelada. Recurso conhecido 

e não provido”. (TJDFT, APC 20120610109434, 6ª Turma Cível, Rel. Des. 

Hector Valverde Santanna, j. 03.12.2014) (grifo nosso). Urge esclarecer 

que a curadora substituta expressou sua concordância com a 

substituição da curatela. Destarte, resguardado os interesses da pessoa 

curatelada, a procedência da ação é medida que se impõe. IV – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para SUBSTITUIR a curatela de 

CLEONEIA AMÂNCIO DA SILVA GUIA, desconstituindo o munus de RUBIA 

CRISTINA BRANCO e atribuindo-o a ADÃO CAETANO, a qual deverá 

prestar compromisso no prazo de cinco (05) dias (CPC, art. 759). 

Registre-se que o curador não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao 

interditado, sem prévia autorização judicial. Por igual razão, eventuais 

valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar da 

interditada. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002, comunique-se o 

Registro Civil acerca da presente decisão e publique-se no órgão oficial 

por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas e despesas 

processuais. Transitado em julgado, expeça-se certidão e entregue cópia 

da sentença à parte interessada. Observe o cartório o que determina o 

artigo 93 da Lei nº 6.015/73. Após a inscrição, intime-se o curador para 

assinar o Termo de Compromisso, no qual constarão as restrições 

supramencionadas. Cumpridas as determinações, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001599-75.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001599-75.2019.811.0044 SENTENÇA I - RELATÓRIO 

VISTO, FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA propôs a presente ação de 

aposentadoria por auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, almejando o recebimento de 

benefício previdenciário. Sustenta a requerente que é segurada nos 

termos da Lei nº 8.213/91, sendo que diante de seu quadro precário de 

saúde requer a procedência da ação condenando o instituto requerido a 

conceder o benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença. 

Devidamente citado o instituto demandado apresentou a contestação, 

debatendo no mérito a qualidade de segurado da autora e aduzindo que 

em caso de eventual concessão do benefício, esta deve se dar quando da 

realização da perícia médica judicial. À Ref. 30030470 foi encartado aos 

autos o laudo pericial. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Registra-se, de início, que foi 

preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO MÉRITO II.1 – DA QUALIDADE DE SEGURADO E DA CARÊNCIA Na 

contestatória, aduz o requerido que para o autor fazer jus a aposentadoria 

por invalidez, é necessário constatar a qualidade de segurado, a ser 

verificada na data do início da incapacidade, observando o disposto no 

art. 15 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91). Exige 

a lei, para a concessão dos benefícios de incapacidade o cumprimento 

simultâneo de três requisitos: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 

contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), excetuadas as 

hipóteses do art. 26 da Lei de Benefícios, onde a mesma é dispensada; c) 

incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme se trate de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (artigos 42 e 59 da Lei n° 

8.213/91, respectivamente). In casu, o próprio instituto demandado 

comprova a qualidade de segurado do requerente, ao juntar extrato do 

CNIS que atesta o fato do requerente ter contribuído com a previdência 

social desde os idos de 1994. Neste ponto, clarividente que a requerente 

preenche o requisito de contribuição necessária para a concessão do 

benefício, tanto é assim que o instituto réu já concedeu auxílio-doença à 

autora em outra ocasião. II.2 – DA INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO OU TEMPORÁRIA O benefício da aposentadoria por 

invalidez está previsto nos artigos 42 e seguintes da Lei n° 8.213/91: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1° A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência 

social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2° A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. De outro lado, o auxílio-doença esta estampado nos 

artigos 59 e seguinte, do mesmo diploma legal. “Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao 

segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador 

da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. “Art. 60. O auxílio-doença será 

devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do 

afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da 

data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. § 1º 

Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 

(trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do 

requerimento”. No caso em tela, constata-se pelo laudo pericial de fls. 

73/75, que a requerente faz jus ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, porquanto constatada sua incapacidade 

permanente. Vejamos, por conseguinte, a conclusão apresentada pelo 

perito judicial: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a 

presença de incapacidade laboral total e permanente devido a processo 

degenerativo osteomuscular da coluna generalizado associado a idade 

avançada. Diagnósticos: CID10: M 79-7(Fibromialgia) e do CID10: 

M17Gonartrose (artrose do joelho) CID 10 M 54.4 Lombalgia e CID 10 

M51.1 Discopatia. CID 10 M42 Escoliose. Conclui-se a impossibilidade de 

exercer atividades laborais habituais sem possibilidade de prognóstico de 

melhora, as patologias, atualmente, acometem ambos os joelhos, coluna e 

ainda as articulações devido a fibromialgia.”. Destarte, pelo que restou 

comprovado pela perícia, a autora possui incapacidade total e permanente 

para a realização de suas funções. Neste sentido, é possível salientar que 

verificados os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez, ou seja, a total incapacidade laborativa e permanente, a 

inexistência de doenças pré-existentes e a qualidade de segurada, é 

assegurada a concessão do benefício assistencial. Ora, a autora possui 

62 (sessenta e dois) anos de idade, é portadora de doença grave, 

dedica-se à atividade braçal, de onde se extrai que a aposentadoria é o 

único caminho viável. Não se pode esperar que nessa idade e com a 
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gravidade da patologia haja reabilitação para qualquer atividade. Não 

distante, cabe colacionar a jurisprudência do Tribunal do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA –- 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE - CABIMENTO - TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO 

DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O art. 

42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser 

concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas 

condições socioeconômicas, profissionais e culturais."[...] (121447/2017, , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) Visto isto, pois, garante-se à 

autora o benefício de aposentadoria por invalidez, eis que permanece 

totalmente incapaz para o trabalho, de forma permanente, conforme 

afirmado pelo laudo médico. II.3 – DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO O 

conjunto probatório dos autos, conforme explicitado acima, respalda a 

pretensão da demandante, pois restou devidamente caracterizada a 

incapacidade total para realizar suas atividades habituais e também outras 

atividades que possam lhe garantir a subsistência. Em relação ao termo 

inicial, evidenciado que a incapacidade laboral já estava presente quando 

do requerimento administrativo, mostra-se correto o estabelecimento do 

início da percepção do benefício em tal data, perfilhando o mesmo 

entendimento o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. TERMO INICIAL. I- O termo inicial do 

benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, vez que 

comprovada a incapacidade desde essa data, consoante documento 

médico acostado aos autos e laudo pericial. II- Apelação da parte autora 

provida.” (TRF-3 - Ap: 00202698420184039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

08/10/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:23/10/2018) Assim, a data para contagem do início do benefício é a 

do requerimento administrativo. III – DISPOSITIVO Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a conceder à 

requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devido a partir da data do último requerimento administrativo. Sobre 

as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a 

partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os 

cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça 

federal. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na 

sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Em se tratando de verba alimentar 

aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do Código de Processo Civil, tendo a 

sentença efeito imediato, oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16º Andar) e cumprimento da decisão. Tendo em vista o valor da causa 

deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior[1]. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal [1] (Reexame Necessário -0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do 

TRF da 1ª Região, Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da 

Cunha, 06/06/2018).
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001387-54.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, GUILHERME 

SEMTCHUK RITTER, devidamente qualificado nos autos, impetrou o 

presente mandado de segurança com pedido liminar, em face do PREFEITO 

MUNICIPAL DE PARANATINGA/MT, igualmente qualificado nos autos. Narra 

o autor, em síntese, que prestou concurso público para o cargo de 

recreador, cujo edital previu 03 (três) vagas a serem preenchidas 

imediatamente, sendo que o impetrante foi aprovado em 2º lugar. Informa 

que a primeira colocada já foi nomeada e até o momento, já escoado o 

prazo de validade do concurso, não foi convocado para tomar posse. 

Nesse sentido, pugna pela concessão da medida liminar para determinar 

que a autoridade coatora nomeie e emposse imediatamente o impetrante 

no cargo de recreador do município de Paranatinga/MT. Com a inicial 

vieram os documentos de Ref. 24331812. A tutela antecipada foi 

concedida à Ref. 24423058. O município de Paranatinga, devidamente 

notificado, não apresentou contestação, apenas acostou aos autos o 

Termo de Posse do autor (Ref. 280228073). Por fim, o Ministério Público 

posicionou-se favoravelmente à procedência dos pedidos autorais (Ref. 

31071418). É a síntese do necessário. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não 

carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os 

autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em 

última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. III – DO MÉRITO De 

elementar conhecimento que o mandado de segurança é meio processual 

adequado, para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade 

pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição 

da República). Ao utilizar-se do writ, o impetrante há de demonstrar, 

mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito 

líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo do impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Pleiteia o impetrante a imediata 

nomeação no cargo em que foi aprovado, tendo em vista seu direito líquido 

e certo para tomar posse. Exsurge-se dos documentos apresentados que 

o resultado da prova objetiva foi divulgado na forma escorreita 

determinada do Edital de Abertura do concurso público, sendo que a 

indignação do impetrante versa ao fato de ter se escoado o prazo para a 

nomeação ao cargo em que foi aprovado, sem que tenha sido convocado 

para tomar posse. Em entendimento amplamente consolidado na 

jurisprudência pátria, de que o candidato aprovado dentro do número de 

vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do 

certame. Nesse sentido, há muito vem decidindo o Superior Tribunal de 

Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado, in verbis: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

OFERTADAS PELO EDITAL . OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI 

COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE 

NITERÓI DESPROVIDO. 1.Tendo o Tribunal de Origem apreciado 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inexiste violação ao art. 
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535 do CPC. O julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não 

implica ofensa à norma ora invocada. 2. Os limites orçamentários previstos 

na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com 

pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não 

cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de 

despesas decorrentes de decisão judicial. 3. A aprovação em concurso 

público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera 

expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo 

a que concorreu e foi devidamente habilitado. 4. Agravo Regimental do 

MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ desprovido”. (STJ -AgRg no REsp 1407015 / RJ - 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão Julgador: 

Primeira Turma - Data do julgamento: 10/11/2015 -DJe 19/11/2015). 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE 

VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que até expirar o prazo 

de validade do concurso, a Administração tem o poder-dever de convocar 

os candidatos aprovados no limite das vagas veiculadas o edital, em 

observância da ordem classificatória. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. (STJ - AgRg no RMS 27022 / RS - Relator: Ministro JORGE 

MUSSI - Órgão Julgador: Quinta Turma - Data do Julgamento: 01/04/2014 - 

DJe 10/04/2014). Destaquei. Consta nos autos que o impetrante se 

submeteu ao Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de 

Paranatinga/MT, regido pelo edital nº 001/2015, e obteve a aprovação em 

2º lugar, para o cargo de Recreador, que teve 03 (três) vagas ofertadas. 

Na inicial do mandamus, o impetrante logrou êxito em demonstrar que 

embora tenha sido aprovado dentro do número de vagas, a administração 

municipal deixou escoar o prazo para a nomeação no concurso, sem que 

o impetrante tenha sido chamado para tomar posse. Ressalta-se que, ao 

anunciar no edital a quantidade de vagas a serem preenchidas, o 

Município manifestou a precisa extensão das suas necessidades, em 

correspondência com a capacidade da sua receita financeira, até porque 

a criação de cargos pressupõe dotação orçamentária suficiente, 

conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. 

Desse modo, certamente o edital vincula o ente público, obrigando-o a 

prover as vagas oferecidas, com a ressalva de que, apenas durante o 

prazo de validade do concurso, é que a administração pública tem a 

discricionariedade quanto ao momento da nomeação. Nesse sentido já 

decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Senão vejamos: 

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA 

APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – 

VACÂNCIA DE CARGOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER 

PRECÁRIO COMPROVADO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1."[...] 2. A expectativa de 

direito, todavia, convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, na 

vigência do concurso, a Administração realiza contratações temporárias 

para o exercício do cargo, demonstrando, desse modo, a necessidade 

permanente de preenchimento da referida vaga, do que decorre o direito 

líquido e certo do candidato regularmente aprovado à nomeação. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento".(STJ - AgRg no RMS 

26723/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA nº 2008/0079032-8 – Relator Ministro OG FERNANDES - 

Órgão Julgador - 6ª TURMA - Data do Julgamento: 20/08/2013 Data da 

Publicação DJe: 06/09/2013). 2. Segurança concedida. (MS 15700/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015)” (TJ-MT - MS: 00157001420158110000 

15700/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 03/12/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/12/2015) No caso, 

o edital n. 001/2015, consta que “7.1. Os candidatos aprovados serão 

convocados para nomeação, atendendo às necessidades da 

Administração, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação até o 

limite de vagas estabelecido neste edital ou aquelas vagas criadas por lei 

complementar durante a validade do concurso”. Desta feita, conforme 

consolidado entendimento jurisprudencial, a classificação em concurso 

público dentro do número de vagas constante em cadastro de reserva 

gera mera expectativa de direito, configurando exceção, tão somente, as 

hipóteses de: a) o cargo ser preenchido sem observância da 

classificação em detrimento do impetrante, ao teor da Súmula nº 15 do 

Supremo Tribunal Federal; b) a Administração Pública abrir novo concurso 

para preenchimento do cargo, existindo ainda candidatos aprovados do 

certame vigente, não respeitados os aprovados anteriormente; c) se 

houver contratação de servidores temporários ou comissionados para 

ocuparem o cargo vago, em detrimento do direito de candidato aprovado 

em concurso público. Ademais, a Súmula do STF nº 15, aduz que o direito 

subjetivo à nomeação, somente ocorre quando houver a preterição à 

ordem de classificação, vê-se: “SÚMULA 15 - Dentro do prazo de validade 

do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o 

cargo for preenchido sem observância da classificação.” Em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE nº 837.311/PI (RE 724347, Relator 

(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2015, o STF 

resguardou o direito aos candidatos aprovados e preteridos 

arbitrariamente pela Administração Pública. É que não era coerente a 

administração pública realizar um concurso público para provimento de 

vagas, informando o número de postos a serem preenchidos e, 

posteriormente, simplesmente não convocar sob a alegativa de falta de 

interesse e conveniência por parte da administração respectiva. Tal 

entendimento não era razoável e feria os princípios da boa-fé 

administrativa e da segurança jurídica. Ora, a partir do momento em que a 

administração abre o certame e informa que existe um número X de vagas 

a serem ocupadas é porque já realizou o ato discricionário de verificar a 

necessidade/interesse e, no âmbito orçamentário, a possibilidade de 

contratar aquele número determinado de funcionários/servidores. Hoje, 

entende-se que se o edital informa que existe um número Y de vagas, 

durante o prazo de validade a administração respectiva tem que convocar. 

Trata-se, pois, de ato que vincula a administração. O interesse e 

conveniência nesses casos ficam adstritos ao momento em que a 

nomeação vai ser concretizada: se no início, no meio ou no fim da vigência 

do prazo de validade do concurso. Predomina o entendimento de que se o 

candidato foi aprovado dentro do número de vagas, deixou de ter mera 

expectativa de direito para ter direito subjetivo à nomeação. Assim, 

decorrido o prazo de validade do certame sem que a convocação tenha 

sido concretizada, pode o candidato se valer dos instrumentos jurídicos 

pertinentes para pleitear o direito ofendido, como é o caso dos presentes 

autos. Nesta senda, a procedência do Mandado de Segurança é medida 

que se impõe. IV - DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo 

procedente a presente ação, ratificando a tutela antecipada concedida, 

mantendo a determinação de convocação e nomeação do impetrante para 

tomar posse do cargo ao qual foi aprovado. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no 

art. 1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001485-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001485-39.2019.811.0044 VISTO, Analisando os autos, 

verifica-se que a advogada postulante pugnou pela desistência da ação, 

considerando que as partes transigiram extrajudicialmente. Deste modo, 

os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam 

extinção com fulcro no artigo 485, incisos VIII, do novo Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse 

no prosseguimento do feito e ausência de interesse processual. 

Importante consignar que o requerido sequer apresentou contestação, de 

modo que inaplicável a disposição do artigo 485, §4º, do Código de 

Processo Civil. Com essas considerações, revogo a liminar concedida e 

homologo o pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o 

feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas a cargo do autor (artigo 90, do CPC). Transitado em 
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julgado, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000485-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO RODOLFO MUELLER (REQUERENTE)

WALDEMAR AGOSTINHO MULLER (REQUERENTE)

AFONSO ANTONIO MUELLER (REQUERENTE)

ADELHARDT NELSON MUELLER (REQUERENTE)

IVO HONORIO MUELLER (REQUERENTE)

INES HILDEGARD MUELLER FLACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RICARDO GRASEL OAB - SC46812 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000485-38.2018.8.11.0044 VISTO, Recebo a petição de ref. 

30861712 como embargos declaratórios. De elementar conhecimento que 

o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo. Na espécie, com razão o embargante, pois embora 

constante no dispositivo da sentença o nome de Cleusa Maria Jose Nunes, 

em verdade deveria ter sido constado o nome de DELFINA ANA MUELLER. 

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios e 

DOU-LHES provimento para retificar a sentença objurgada, assim fazendo 

constar: ““Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil, julgo procedente o pretendido alvará, autorizando os 

requerentes a receberem 100% (cem por cento) dos valores depositados 

junto ao Banco do Brasil nas contas existentes em nome da falecida 

DELFINA ANA MUELLER.”. No mais, MANTENHO incólume a decisão 

atacada. Ante a renúncia do prazo recursal pela parte autora, 

certifique-se o transito em julgado e proceda com as expedições 

necessárias. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000997-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000997-21.2018.811.0044 SENTENÇA I – RELATÓRIO 

VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada 

por do ESTELITA QUIALO em face do BANCO BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado o requerido 

apresentou contestação (Ref. 17882566). Com a exordial vieram 

documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – DA 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO Verifica-se que a pretensão do 

autor encontra-se prescrita, uma vez que os descontos tiveram início em 

setembro de 2009, em que foram excluídos em setembro de 2011, sendo 

que a ação foi proposta em outubro de 2018. Sabe-se que o caso versa 

sobre clara relação consumerista regida portanto pelo Código de Defesa 

do Consumidor, de forma que mostra-se inaplicável o prazo prescricional 

do código civil, aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 

27, do Código de Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve 

em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato 

do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se 

a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Conforme se verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente 

dos extratos bancários de empréstimos consignados, que o desconto 

relativo ao contrato n n°196447415 foi encerrado em setembro de 2011. 

Sobre a matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do 

prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 

prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (setembro/2011). Vislumbra-se 

que a ação foi proposta em outubro de 2018, portanto, 05 (cinco) anos 

após a exclusão dos descontos e, portanto, após o prazo o marco 
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prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. 

Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão indenizatória 

encontra-se fulminada pela prescrição, não restando alternativa, senão a 

declaração da extinção da ação. IV – DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, uma 

vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória. Por 

conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000992-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000992-96.2018.811.0044 SENTENÇA I – RELATÓRIO 

VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada 

por do ESTELITA QUIALO em face do BANCO BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado o requerido 

apresentou contestação suscitando prejudicial de mérito de prescrição 

(Ref. 16796327). Com a exordial vieram documentos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – DA 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO Verifica-se que a pretensão do 

autor encontra-se prescrita, uma vez que os descontos tiveram início em 

dezembro de 2007, em que foram excluídos em outubro de 2009, sendo 

que a ação foi proposta em outubro de 2018. Sabe-se que o caso versa 

sobre clara relação consumerista regida portanto pelo Código de Defesa 

do Consumidor, de forma que mostra-se inaplicável o prazo prescricional 

do código civil, aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 

27, do Código de Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve 

em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato 

do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se 

a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Conforme se verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente 

dos extratos bancários de empréstimos consignados, que o desconto 

relativo ao contrato n n°15577020 foi excluído em outubro de 2009. Sobre 

a matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do prazo 

prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 

prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (outubro/2009). Vislumbra-se 

que a ação foi proposta em outubro de 2018, portanto, 05 (cinco) anos 

após a exclusão dos descontos e, portanto, após o prazo o marco 

prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. 

Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão indenizatória 

encontra-se fulminada pela prescrição, não restando alternativa, senão a 

declaração da extinção da ação. IV – DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, uma 

vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória. Por 

conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000994-66.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000994-66.2018.811.0044 SENTENÇA I – RELATÓRIO 

VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada 

por do ESTELITA QUIALO em face do BANCO BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado o requerido 

apresentou contestação (Ref. 16764581). Com a exordial vieram 

documentos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale 

ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO 

DE PRESCRIÇÃO Verifica-se que a pretensão do autor encontra-se 

prescrita, uma vez que os descontos tiveram início em novembro de 2009, 

em que foram excluídos em setembro de 2011, sendo que a ação foi 

proposta em outubro de 2018. Sabe-se que o caso versa sobre clara 

relação consumerista regida portanto pelo Código de Defesa do 

Consumidor, de forma que mostra-se inaplicável o prazo prescricional do 

código civil, aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 27, 

do Código de Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Conforme se verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente 

dos extratos bancários de empréstimos consignados, que o desconto 

relativo ao contrato n n°192949454f oi excluído em setembro de 2011. 

Sobre a matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do 

prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 

prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (setembro/2011). Vislumbra-se 

que a ação foi proposta em outubro de 2018, portanto, 05 (cinco) anos 

após a exclusão dos descontos e, portanto, após o prazo o marco 

prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. 

Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão indenizatória 

encontra-se fulminada pela prescrição, não restando alternativa, senão a 

declaração da extinção da ação. IV – DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, uma 

vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória. Por 

conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001160-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001160-98.2018.8.11.0044 VISTO, Cuidam os presentes 

autos de ação de benefício previdenciário proposta por ANA PAULA 

GARCIA DE SOUZA, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, todos qualificados nestes autos. Verifica-se à seq. 

31110430, que a requerente veio aos autos requerer a extinção do feito, 

com fulcro no art. 485, VIII do CPC, haja vista ter sido esta ação distribuída 

de forma equivocada, eis que em duplicidade. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos 

autos que a parte autora requer a desistência da presente ação. Neste 
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ponto, assinala-se que apesar de ter sido expedido mandado de citação 

da parte requerida, até a presente data ela não se manifestou logo 

desnecessária a sua oitiva. Ademais, tratando-se de pedido de 

desistência por erro de distribuição a oitiva da parte requerida não 

passaria de mero formalismo. Diante do exposto, por não ser o caso de 

incidência do § 4º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. 

P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-98.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REZENDE CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010046-98.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: PAULO REZENDE CARDOSO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Diante do alegado excesso na execução, encaminhe-se a Contadora 

Judicial para elaboração do cálculo do valor devido. PARANATINGA, 13 de 

abril de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001366-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON RODRIGUES MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BARALDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1001366-78.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: CLEYTON RODRIGUES 

MACEDO EXECUTADO: ELTON BARALDI Intime-se a parte executada para, 

em 05 dias, manifestar acerca do pleito da petição de ID n. 3113313. 

PARANATINGA, 14 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S (EXEQUENTE)

WANIR RODOLFO WEIRICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

WANIR RODOLFO WEIRICH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000003-90.2018.8.11.0044. 1. Apresentada memória de cálculo, 

INTIME-SE a parte devedora – nos moldes do artigo 513, § 2º do CPC – 

para proceder ao cumprimento espontâneo da sentença/acórdão, no 

prazo de 15 (quinze) dias – prazo que será contado em dobro na hipótese 

de os executados possuírem diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 

3º c/c 229) e não tratar-se de processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) 

– sob pena de ser acrescida multa de dez por cento ao valor devido, bem 

como honorários advocatícios de dez por cento, conforme dispõe o art. 

523, § 1º do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 

525). Nos termos do artigo 525, § 6º do CPC, a apresentação de 

impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de 

expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que 

garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe 

efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Certificado o trânsito 

em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

Código de Processo Civil. 2. Realizado o pagamento, expeça-se o 

necessário para o levantamento ou conversão em renda do valor 

depositado. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no item 1, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante. Satisfeito o débito e 

pagas as custas (se for o caso), ou sendo estas de valor inferior ao 

mínimo para inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos. 3. Não 

realizado o pagamento, aplico a multa de dez por cento e, nos termos da 

Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, arbitro honorários advocatícios 

de dez por cento. 4. Não realizado o pagamento, determino a penhora via 

sistema BACENJUD. Tratando-se de penhora de valor ínfimo, fica desde já 

autorizado o seu desbloqueio. 5. Se infrutífera ou insuficiente a medida 

anterior, determino a penhora de veículos em nome do(s) Executado(s) 

por meio do Sistema RENAJUD. Caso localizado algum veículo, expeça-se 

mandado de Avaliação, Intimação e Depósito, devendo o executado ser 

cientificado acerca da sua nomeação como depositário do bem 

penhorado, de modo que deverá zelar pela sua conservação, sob pena de 

responder pelos prejuízos causados, conforme dicção do art. 161, § 

único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o débito, proceda a Secretaria à 

consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se obter as Declarações de 

Imposto de Renda da parte Executada relativas aos 02 (dois) últimos anos. 

Em sendo positiva a consulta, estes autos deverão tramitar em regime de 

sigilo, devendo a cautela ser anotada na capa dos autos e registrada no 

sistema processual. 7. Havendo bem(ns) nas declarações, expeça-se o 

necessário para penhorá-lo(s). Caso contrário, intime-se a parte 

Exequente para ciência e para requerer o que de direito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada requerido pela parte 

Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) penhora(s), intime-se 

a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º do CPC) ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou – se não houver constituído 

advogado nos autos – pessoalmente, de preferência por via postal (artigo 

841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 841, § 4º do CPC, será 

considerada realizada a intimação pela via postal quando o executado 

mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, fluindo os prazos a 

partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274). 9. 

Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas necessárias 

para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a parte 

Exequente. Paranatinga/MT, data da assinatura digital. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000992-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS VIANA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000992-62.2019.8.11.0044. 1. Apresentada memória de cálculo, 

INTIME-SE a parte devedora – nos moldes do artigo 513, § 2º do CPC – 

para proceder ao cumprimento espontâneo da sentença/acórdão, no 

prazo de 15 (quinze) dias – prazo que será contado em dobro na hipótese 

de os executados possuírem diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 

3º c/c 229) e não tratar-se de processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) 

– sob pena de ser acrescida multa de dez por cento ao valor devido, bem 

como honorários advocatícios de dez por cento, conforme dispõe o art. 

523, § 1º do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 

525). Nos termos do artigo 525, § 6º do CPC, a apresentação de 

impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de 

expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que 

garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe 

efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Certificado o trânsito 

em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

Código de Processo Civil. 2. Realizado o pagamento, expeça-se o 

necessário para o levantamento ou conversão em renda do valor 

depositado. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no item 1, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante. Satisfeito o débito e 

pagas as custas (se for o caso), ou sendo estas de valor inferior ao 

mínimo para inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos. 3. Não 

realizado o pagamento, aplico a multa de dez por cento e, nos termos da 

Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, arbitro honorários advocatícios 

de dez por cento. 4. Não realizado o pagamento, determino a penhora via 

sistema BACENJUD. Tratando-se de penhora de valor ínfimo, fica desde já 

autorizado o seu desbloqueio. 5. Se infrutífera ou insuficiente a medida 

anterior, determino a penhora de veículos em nome do(s) Executado(s) 

por meio do Sistema RENAJUD. Caso localizado algum veículo, expeça-se 

mandado de Avaliação, Intimação e Depósito, devendo o executado ser 

cientificado acerca da sua nomeação como depositário do bem 

penhorado, de modo que deverá zelar pela sua conservação, sob pena de 

responder pelos prejuízos causados, conforme dicção do art. 161, § 

único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o débito, proceda a Secretaria à 

consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se obter as Declarações de 

Imposto de Renda da parte Executada relativas aos 02 (dois) últimos anos. 

Em sendo positiva a consulta, estes autos deverão tramitar em regime de 

sigilo, devendo a cautela ser anotada na capa dos autos e registrada no 

sistema processual. 7. Havendo bem(ns) nas declarações, expeça-se o 

necessário para penhorá-lo(s). Caso contrário, intime-se a parte 

Exequente para ciência e para requerer o que de direito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada requerido pela parte 

Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) penhora(s), intime-se 

a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º do CPC) ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou – se não houver constituído 

advogado nos autos – pessoalmente, de preferência por via postal (artigo 

841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 841, § 4º do CPC, será 

considerada realizada a intimação pela via postal quando o executado 

mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, fluindo os prazos a 

partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274). 9. 

Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas necessárias 

para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a parte 

Exequente. Paranatinga/MT, data da assinatura digital. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000666-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILANE COELHO DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000666-05.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME EXECUTADO: EMILANE COELHO DUTRA Defiro o pedido 

de desarquivamento do feito. Intime-se a parte exequente para, em 05 

dias, requerer o que entender de direito. Nada sendo requerido, 

arquive-se. PARANATINGA, 14 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga 

Carlota Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001326-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1001326-96.2019.8.11.0044. 1. Apresentada memória de cálculo, 

INTIME-SE a parte devedora – nos moldes do artigo 513, § 2º do CPC – 

para proceder ao cumprimento espontâneo da sentença/acórdão, no 

prazo de 15 (quinze) dias – prazo que será contado em dobro na hipótese 

de os executados possuírem diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 

3º c/c 229) e não tratar-se de processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) 

– sob pena de ser acrescida multa de dez por cento ao valor devido, bem 

como honorários advocatícios de dez por cento, conforme dispõe o art. 

523, § 1º do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 

525). Nos termos do artigo 525, § 6º do CPC, a apresentação de 

impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de 

expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que 

garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe 

efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o 

prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Certificado o trânsito 

em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

Código de Processo Civil. 2. Realizado o pagamento, expeça-se o 

necessário para o levantamento ou conversão em renda do valor 

depositado. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no item 1, a 

multa e os honorários incidirão sobre o restante. Satisfeito o débito e 

pagas as custas (se for o caso), ou sendo estas de valor inferior ao 

mínimo para inscrição em dívida ativa, arquivem-se os autos. 3. Não 

realizado o pagamento, aplico a multa de dez por cento e, nos termos da 

Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, arbitro honorários advocatícios 

de dez por cento. 4. Não realizado o pagamento, determino a penhora via 

sistema BACENJUD. Tratando-se de penhora de valor ínfimo, fica desde já 

autorizado o seu desbloqueio. 5. Se infrutífera ou insuficiente a medida 

anterior, determino a penhora de veículos em nome do(s) Executado(s) 

por meio do Sistema RENAJUD. Caso localizado algum veículo, expeça-se 
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mandado de Avaliação, Intimação e Depósito, devendo o executado ser 

cientificado acerca da sua nomeação como depositário do bem 

penhorado, de modo que deverá zelar pela sua conservação, sob pena de 

responder pelos prejuízos causados, conforme dicção do art. 161, § 

único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o débito, proceda a Secretaria à 

consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se obter as Declarações de 

Imposto de Renda da parte Executada relativas aos 02 (dois) últimos anos. 

Em sendo positiva a consulta, estes autos deverão tramitar em regime de 

sigilo, devendo a cautela ser anotada na capa dos autos e registrada no 

sistema processual. 7. Havendo bem(ns) nas declarações, expeça-se o 

necessário para penhorá-lo(s). Caso contrário, intime-se a parte 

Exequente para ciência e para requerer o que de direito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada requerido pela parte 

Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) penhora(s), intime-se 

a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 841, § 1º do CPC) ou, 

na falta deste, o seu representante legal, ou – se não houver constituído 

advogado nos autos – pessoalmente, de preferência por via postal (artigo 

841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 841, § 4º do CPC, será 

considerada realizada a intimação pela via postal quando o executado 

mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, fluindo os prazos a 

partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274). 9. 

Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas necessárias 

para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a parte 

Exequente. Paranatinga/MT, data da assinatura digital. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-28.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA GOMES AZAMBUJA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000022-28.2020.8.11.0044. AUTOR: LEONARDO SILVA GOMES 

AZAMBUJA REU: ENERGISA S/A Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

formulado pela parte recorrente, nos termos da Lei n. 1.060/50, 

dispensando-a tão somente do pagamento do preparo do recurso. 

RECEBO o recurso, com fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. 

Intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões, no prazo legal. 

Decorrido o prazo, com ou sem a colação destas, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal do Estado, grafando as homenagens deste Juízo. 

Cumpra-se. PARANATINGA, 14 de abril de 2020. Fabricio Sávio da Veiga 

Carlota Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-62.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA COSTA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN OAB - GO6821 (ADVOGADO(A))

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DECISÃO Processo: 

1000744-62.2020.8.11.0044. Vistos. Cuida-se nesta oportunidade de 

pedido de reconsideração da tutela de urgência formulado pela parte 

autora. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela 

de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser deferida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

existem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, 

isso porque a parte autora trouxe aos autos documentos que comprovam 

que houve uma cobrança excessiva feita por estimativa que destoam das 

demais que vinham sendo cobradas referente a unidade consumidora da 

parte autora, conforme se evola no ID n. 31174972. Cito que somente a do 

mês 11/2019 é superior as demais que encontra-se no importe R$ 

4.395,63, não se justificando suspender a exigibilidade das demais faturas 

durante o tramite do presente processo. Evidente que há perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o fornecimento de 

energia é necessário para subsistência do ser humano, não podendo 

aguarda até o deslinde processual. Diante da urgência no presente caso, 

o deferimento da medida liminar é medida adequada. Ante o exposto, 

defiro o parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de 

determinar que a parte requerida se abstenha de cortar o fornecimento de 

energia referente a conta do mês de 11/2019, bem assim, de negativar o 

nome da autora em razão da citada conta. Proceda-se a Secretaria a 

designação de audiência inaugural, conforme já determinado anteriormente 

nos autos. Int. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data lançada no sistema. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-23.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAM DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

WELTON DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

IVANETE VIEIRA FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 2ª VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000227-23.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 111.550,33 ESPÉCIE: 

[Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, 

setor bancário sul, edificio sede III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-901 POLO PASSIVO: Nome: WILIAM DE JESUS SOUZA Endereço: 

PA CACHIMBO III, TRAV 09, SITIO WJS2, ZONA RURAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: WELTON DE JESUS SOUZA 

Endereço: PA CACHIMBO II, TRAVESSÃO 9, LOTE 213, UNIÃO DO NORTE, 

ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

IVANETE VIEIRA FERREIRA Endereço: PRINCIPAL CS, UNIÃO DO NORTE, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO PASSIVO para efetuar o pagamento de 

1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, na zona rural, no prazo de 

10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/penhora/intimação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos. Peixoto de Azevedo-MT, 14 de abril de 2020. 
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(Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001154-23.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001154-23.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 32.200,27 ESPÉCIE: [Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA 

Endereço: Rua THIAGO MAGALHAES NUNES, 1177, AO LADO DO 

FORUM, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUIZ CARLOS RODRIGUES Endereço: RUA CUSTÓDIO, 

87, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO PASSIVO para 

efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 40,00, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. Peixoto de Azevedo-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001154-23.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001154-23.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 32.200,27 ESPÉCIE: [Juros]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA 

Endereço: Rua THIAGO MAGALHAES NUNES, 1177, AO LADO DO 

FORUM, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUIZ CARLOS RODRIGUES Endereço: RUA CUSTÓDIO, 

87, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para 

efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 40,00, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. Peixoto de Azevedo-MT , 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000438-59.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA PINHEIRO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-89.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGULINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000443-81.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIZETE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000442-96.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DIAS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000441-14.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-44.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA PINHEIRO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-74.2020.8.11.0023
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Parte(s) Polo Ativo:

VIRGULINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não 

obstante as alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de 

apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, 

postergar a sua análise para após a manifestação da parte requerida. 

Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, 

evitando, por essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, 

opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada 

após a formação da angularidade da relação processual. Cite-se a parte 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos fatos contra si 

articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000433-71.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA OAB - PR19226 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR CARLOS FAVERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Considerando a certidão de fl. 29122439, devolvam-se os autos ao 

Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001159-45.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI CELINO CREMASCO (REQUERIDO)

VANIA MARIA TAVARES CREMASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Considerando a petição de fl. 26218887, devolvam-se os autos ao 

Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000306-36.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO MORAES (REQUERIDO)

SUPERMERCADO FRANLUCI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Considerando a certidão de fl. 29596763, devolvam-se os autos ao 

Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo-MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-60.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000959-72.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINE CARVALHO DUARTE OAB - PR15604 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR HERMINIO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para impulsionar o 

processo promovendo os atos e diligências que lhe incumbir, no prazo 

legal, sob pena de extinção do processo com fundamento no art. 485, III e 

§1º do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 528 de 810



data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-33.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA MISSASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Às fls. 21413152, o pedido de justiça gratuita foi indeferido. Na 

petição de fls. 22396001 a parte autora requereu o pagamento de custas 

ao final da demanda, ao argumento que não possui condições financeiras 

para arcar com as custas do processo. Decido. Atento à realidade 

econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, o CPC 

vigente, concedeu no §§ 5º e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao 

magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, 

admitindo o acolhimento parcial do pedido para a) suspender a 

exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em 

específico, b) reduzir o percentual ou c) parcelar o valor das custas 

processuais a adiantar no curso do processo. “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 5º A gratuidade 

poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, 

ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. (...)”. No presente caso, apesar do autor não preencher 

perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência 

judiciária, pode ser auxiliado com facilidades no recolhimento das custas e 

despesas processuais. As circunstâncias supracitadas autorizam a 

concessão da faculdade do parcelamento das custas, na forma do art. 

468, §§ 6º e 7º, da CNGC, “in verbis”. “Art. 468. A gratuidade da justiça 

abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6º O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo. (...)” Pelo exposto, aplicando o disposto no art. 8º e art. 98, §§ 

5º e 6º, ambos do CPC c/c art. 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC, indefiro o 

pedido de justiça gratuita e pagamento de custas ao final do processo, 

todavia, concedo o parcelamento das custas processuais, em 6 (seis) 

parcelas de igual valor, devendo a primeira ser paga no prazo de 30 

(trinta) dias, após a respectiva intimação para pagamento, e as demais 

nos meses subsequentes, sob pena de extinção do processo. Assim, 

encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo proporcional 

das custas. Após, intime-se a parte autora para pagamento, no prazo de 

15 (quinze) dias. Comprovado o pagamento da primeira parcela, voltem os 

autos conclusos para imprimir regular prosseguimento do feito. Oficie-se 

ao Departamento de Controle de Arrecadação (via e-mail: dca@tjmt.jus.br) 

para possibilitar o acompanhamento e controle da modalidade de 

pagamento parcelado. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-48.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1. OFICIE-SE o Banco Bradesco S/A, para que traga aos autos no 

prazo de 15 dias o extrato da conta corrente/poupança: 80082-1 agência: 

1646-2 em nome de ANA VIEIRA – CPF: 817.638.591-34, no período de 

1º/01/2014 a 31/12/2018; 2. OFICIE-SE a Agência do INSS de Peixoto de 

Azevedo/MT, para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

relação de todos os empréstimos consignados em nome da parte autora. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-04.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO. Uma vez ser notório o fato de os procuradores do Requerido, 

inclusive, pela pequena quantidade de membros atuantes neste Estado, 

estão impossibilitados de comparecerem às audiências designadas, 

entendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Dou 

prosseguimento ao feito. Em saneador, passo a decidir: - PONTOS 

CONTROVERTIDOS Fixo como ponto controvertido a qualidade de 

segurado (a) especial do (a) requerente. - DAS PROVAS Defiro a 

produção da prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado no prazo 

disposto no artigo 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão. Com efeito, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/08/2020, às 

17h30min. Intimem-se as partes, seus procuradores, bem como as 

testemunhas arroladas. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001000-05.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Cadastre-se o n ovo procurador para fins de evitar futuras alegações de 

nulidade. Intime-se a autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Recolhidas as custas processuais, 

venham-me os autos para recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no 

movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000238-86.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Intime-se a parte autora, quanto a continuidade do feito, posto que 

muito embora o Sr. Oficial de Justiça da Comarca de Novo Progrgesso-PA, 

tenha "citado" a Requerida na pessoa do motorista do caminhão quando 

da apreensão do bem, não há prova nos autos de que este funcionário 

detém poderes para recebimento da citação, requerendo o que for de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000695-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000695-55.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Demissão ou Exoneração, Exoneração, Plano de Classificação de Cargos, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ROSANA DUARTE Endereço: Rua 12, 2.213, Jardim das 

Flores, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: Centro Político Administrativo, CPA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78015-285 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para querendo no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a 

contestação nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-65.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001287-65.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: GENECI PEREIRA DA SILVA Endereço: TRAVESSÃO I, LOTE 

45, ZONA RURAL, P.A. SÃO JOSÉ UNIÃO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, no prazo de lei, impugnar a 

contestação, nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000813-94.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA GOMES DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000813-94.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

TERESINHA GOMES DA SILVA SANTANA Endereço: rua da paz, 572, 

casa, Jerusalém, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Endereço: AV. GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, SALAS 9 E 10, 

ANDAR ED. TH., CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-286 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, no prazo de lei, 

impugnar a contestação, nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 
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ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 14 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000429-97.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MEGUMI HAMASATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1000429-97.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:MEGUMI 

HAMASATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS BOFI POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da parte autora, acerca do indeferimento do pedido de justiça gratuita, pois 

não há comprovação de que o Autor sofrerá prejuízos pessoais e de seus 

familiares em razão do recolhimento das custas, devendo em razão disso 

efetuar o pagamento das custas processuais sobre o valor da causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Peixoto de 

Azevedo-MT,14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99297 Nr: 3440-88.2019.811.0023

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 FINALIDADE: Intimar o advogado do investigado da decisão a seguir 

transcrita em resumo: Vistos, Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

representação feita pela Autoridade Policial e, por conseguinte, INDEFIRO 

o pedido de prisão temporária do representado Valdir Conrado da Silva. De 

outro norte, FIXO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS em favor da 

ofendida Eloa Silva Pasa, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 

11.340/06: I - A proibição do agressor Valdir Conrado da Silva de se 

aproximar da vítima Eloá Silva Pasa no limite mínimo de 200 (duzentos) 

metros; II- A proibição do agressor de frequentar a residência e a escola 

da vítima; III - A proibição do agressor em manter contato com a vítima por 

qualquer meio de comunicação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000637-52.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. LOPES - ME (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

S E N T E N Ç A BANCO BRADESCO S/A ajuizou AÇÃO MONITÓRIA em 

face de G. N. LOPES - M. E. - LTDA, sustentando, em síntese, ser credor 

do requerido no valor de R$ 107.727,59 (cento e sete mil, setecentos e 

vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) representados pelo 

contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado, sob n.º 454709 

que celebrou com o demandado. Por fim, requer a procedência da ação 

constituindo o título executivo judicial prosseguindo a execução até o 

efetivo pagamento do crédito. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 

15453721 e 15453724. Apesar de citado, o requerido não apresentou 

contestação, conforme certidão de fl. 16253857. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, diante da inércia do demandado, decreto sua revelia e passo 

ao julgamento antecipado da lide, o que faço com fundamento no artigo 

355, II do Código de Processo Civil. Consequência disso, a teor do que 

dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil, é presumir a veracidade 

dos fatos alegados na inicial. A pretensão inicial deve ser julgada 

procedente. Analisando os autos, verifico que os extratos acostados às 

fls. 15453721 são suficientes para comprovar a liquidez do débito exigido, 

já que revela a movimentação financeira na conta bancária da empresa 

devedora, bem como a utilização do crédito disponibilizado. Dispõe o art. 

700 do Código de Processo Civil que “a ação monitoria pode ser proposta 

por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de 

quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de 

bem móvel ou imóvel”. Dessa forma, inexistindo fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da autora, outra solução não resta 

senão a total procedência da presente ação monitória. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na ação monitória pela empresa 

BANCO BRADESCO S/A., por consequência, CONSTITUO o título 

executivo judicial em desfavor do requerido G N LOPES - ME, na forma do 

artigo 701, §2º do Código de Processo Civil, no valor de R$ 107.727,59 

(cento e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da 

propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Condeno, ainda, a parte requerida no pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 

10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se com baixa 

dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000384-64.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ABIMAEL NOVAIS Endereço: Rua Anapolis, 502, 

Jerusalem, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção 

monetária e juros legais a contar da data da sentença. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do aviso de 

recebimento (AR). 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 12 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-65.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE TEIXEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010087-65.2016.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 15.760,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDILENE TEIXEIRA SANTANA Endereço: Rua CORUMBÁ, SN, 

SANTA IZABEL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua BARÃO DE 

MELGAÇO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 2754, CENTRO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78020-973 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias indicar a conta para o 

levantamento do valor referente ao cumprimento da sentença. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 10 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-04.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000097-04.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 84,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA RODRIGUES COSTA Endereço: Rua Coronel Lauro, 14, 

Bairro Bela Vista, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 
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sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 

2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-70.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEVANTE ANJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000403-70.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 113,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SOLEVANTE ANJO RODRIGUES Endereço: Rua Fortaleza, 383, 

Nova Esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de 

má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de 

justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao 

pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé que 

majoro para R$ 500,00, bem como, honorários advocatícios que majoro 

para R$ 1.500,00, dado ao ínfimo valor dado a causa, nos moldes do artigo 

55 da Lei 9099/95. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-70.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DOS CABELOS- REPRESENTADO POR MÔNICA VILELLA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

8010033-70.2014.8.11.0023 REQUERENTE: ANA RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDA: CENTRAL DOS CABELOS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por Ana Rodrigues da 

Silva em face de Central dos Cabelos, ambas qualificadas nos autos em 

epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Apesar de regularmente citada e intimada, a 

requerida não contestou a ação. Motivo pelo qual, DECRETO A REVELIA, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato aduzidas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Além dos efeitos decorrentes da revelia, os 

documentos colacionados com a inicial, máxime o Termo de Apreensão e 

Depósito (id 5736141), dão conta da verossimilhança do alegado na inicial. 

Sendo assim, cabe a parte ré ressarcir o dano material causado à 

requerente. No que tange ao dano moral, conquanto plausíveis os 

argumentos iniciais, não se verifica, na hipótese, situação caracterizadora 

da espécie. Pois bem. Conceitualmente o dano moral é o prejuízo que afeta 

o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, um dano que ocasiona um 

distúrbio anormal da vida do indivíduo. Como bem explanado pelo jurista 
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Sérgio Cavalieri Filho in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 203: “É a reação psicológica que a pessoa 

experimenta em razão de uma agressão a um bem integrante de sua 

personalidade, causando-lhe vexame, sofrimento, humilhação e outras 

dores do espírito.” Para o Superior Tribunal de Justiça, “só se deve reputar 

como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar.” (STJ, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 

10/02/2012). Em verdade, o embaraço fiscal que inviabilizou a entrega dos 

produtos, desassociado de quaisquer circunstâncias que tenha 

proporcionado dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação, 

constitui induvidoso descumprimento contratual, situação que, por si só, 

não suficiente à caracterização de dano moral. No mesmo sentido, é o 

entendimento consolidado no STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. 

DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES.1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples 

inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, 

devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. 

Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1780448/RJ, Rel. Ministra de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 01/07/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. 1. Recurso 

especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de 

processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. O 

Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero 

descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de 

entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por 

si só, danos morais.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 

1715930/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019). Destarte, a 

improcedência do pedido é medida de rigor. DISPOSITIVO Isto posto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.009,24 (um mil e nove 

reais e vinte quatro centavos), a título de dano material, acrescidos de 

correção monetária e juros legais a contar da data da citação. Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na movimentação. 

Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de 

Lima e Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-17.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001232-17.2019.8.11.0023 REQUERENTE: AURINO MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

proposta por Aurino Martins dos Santos em face de Banco Itaú BMG 

Consignado S.A., ambos qualificados nos autos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. Formalizados os autos, vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Preliminarmente, 

para resolver a demanda necessário se faz definir se a assinatura 

apresentada no instrumento contratual (id 27545334) é ou não do 

requerente, situação esta que reclama a realização de perícia 

grafotécnica, mormente por se tratar do único ponto controvertido sobre o 

qual basear-se-ão as provas. Entretanto, não é possível a realização de 

prova pericial no âmbito do Juizado Especial, nos termos do artigo 35, da 

lei 9099/95. O Enunciado 54 do FONAJE-CNJ salienta que “A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material”. Assim, considerando 

que para o deslinde da causa a perícia técnica realizada por um 

especialista revela-se imprescindível, entendo que a presente demanda se 

tornou complexa no âmbito do Juizado Especial. Nesse sentido: “(...). O 

procedimento simples e informal dos Juizados Especiais Cíveis não 

comporta a realização de regular prova pericial, cuja ritualidade, disposta 

na norma processual civil (arts. 420 e seguintes), refoge ao critério de 

menor complexidade que se alicerça na lei de regência dos Juizados. ().”. 

(2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 

- Juizado do Consumidor. J. 03-02- 2009). Posto isso, nos termos da 

legislação supracitada, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, consoante disposto no artigo 51, inciso II; c/c 3º, ambos, da lei 

9099/95. Sem custas ou despesas processuais, a teor do disposto no art. 

55, da lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza Juíza de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001580-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO GERALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001191-46.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CARLOS ROBERTO LOPES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Não vislumbro presentes os requisitos para 

concessão da tutela de vigência em sede de cognição sumária para 

afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos 

que indeferiu o requerimento em sede administrativa. Indefiro a tutela de 

urgência. Prossiga-se com o cumprimento do despacho inicial. , 13 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-86.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE COSTA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000143-86.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLEONICE COSTA FERNANDES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus efeitos legais. Expeça-se o necessário, após arquivem-se. , 

9 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003479-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONSOLACAO QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003479-98.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DA CONSOLACAO QUEIROZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Ao requerente para que se manifeste acerca do 

requerimento do INSS. , 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002643-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ OAB - MT26582/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002643-28.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: JULIANO SOUZA QUEIROZ EXECUTADO: SEILA MARIA 

ALVARES DA SILVA Diante do trânsito em julgado converto a presente em 

execução em definitivo. Anote-se onde couber. Em se tratando dde 

processo de execução que tem por escopo a satisfação do crédito não há 

que se falar em improcedência por não se tratar de processo de 

conhecimento, razão pela qual deixo de apreciar a petição ora formulado 

pela executada, em razão da inadmissibilidade do meio empregado. Ao 

exequente para prosseguimento. , 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001209-67.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DINOVAN BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONORATO DE SOUZA QUEIROZ (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001209-67.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: DINOVAN BATISTA DE SOUZA ESPÓLIO: HONORATO DE 

SOUZA QUEIROZ Vistos, etc. A parte autora requereu a concessão da 

gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. 

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, 

§2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade:. ser proprietária de bens, vez que a certidão de óbito deixa 

claro que o falecido deixou bens a inventariar, razão pela qual em 

consagração ao droit de saisine já demonstra que o requerente não é 

hipossuficiente. Desse modo, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração 

de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa, e, principalmente, 

especifique os bens deixados pelo de cujus. Poderá a parte autora, no 

prazo de cinco dias, caso queira, comprovar o recolhimento das custas e 

taxas iniciais. Por derradeiro, esclareça quais os motivos para que a 

cônjuge não seja a inventariante. , 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139871 Nr: 3639-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em se tratando de prisão alimentícia deve seu cumprimento ser realizado 

em regime domicilia, neste período de pandemia, consoante determinação 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Feita a comunicação acerca do cumprimento do mandado de prisão, 

oficie-se à Autoridade Policial para que proceda o encaminhamento do 

preso ao seu domicílio, para cumprimento da medida coercitiva em regime 

domiciliar.

Intime-se o requerido para que apresente comprovante domiciliar 

atualizado e para que fique ciente quanto ao cumprimento em regime 

domiciliar, somente sendo autorizada sua saída do lar para atendimento 

médico, informando ao Juízo, mediante comprovação dos autos, sob pena 

de regressão e encaminhamento para Unidade Penitenciária..

Intime-se através própria Autoridade Policial.

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002734-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Devolvo à secretaria de origem, para análise de petição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-59.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEL CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000634-59.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOZIEL 

CARLOS DA SILVA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que a 

contestação apresentada nos autos (IDs 31123564 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-59.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMILSON MENINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000828-59.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: 

CLAUDEMILSON MENINO DOS SANTOS PARTE RÉ: REU: SEGURADORA 

LÍDER Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 31169503 e 

seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001082-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BRUNO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001082-32.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): WILSON 

BRUNO ALVES PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 

31101939 e seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002614-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA MARIA JESUINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002614-12.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

LINDAURA MARIA JESUINA DOS SANTOS PARTE RÉ: REU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Tendo em vista o teor da 

manifestação juntada (IDs 31108530 e 31108531), intimo a parte autora 

para requerer o que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEI CANUTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZO CANUTO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(DEZ) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000226-05.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CLEIDINEI 

CANUTO DO NASCIMENTO Endereço: Rua 01 Lote 28 Quadra 28 Nossa 

Terra Nossa Gente, SN, Zona Rural, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

POLO PASSIVO: Nome: CLEUZO CANUTO DO NASCIMENTO Endereço: 

Rua 01 Lote 28 Quadra 28, sn, Nossa Terra Nossa Gente - Zona Rural, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: INTIMANDO: TERCEIROS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento SENTENÇA: Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

ajuizada por CLEIDINEI CANUTO DO NASCIMENTO , devidamente 

qualificado (a) nos autos, alegando, em suma, que CLEUZO CANUTO DO 

NASCIMENTO, em decorrência de ser portador (a) de esquizofrenia 

paranoide, seria este (a) incapacitado (a) para o exercício pleno dos atos 

da vida civil. Com a inicial vieram os documentos de ID nº. 17717461 a 

17717477. Em decisão prolatada ao ID nº. 17839437, foi deferido o pedido 

antecipatório, nomeando-se como curador (a) provisório (a) o (a) 

requerente. Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do (a) interditando (a), tal ato foi realizado ao ID nº. 19626155.Realizada 

perícia médica para atestar a incapacidade do (a) interditando (a), o 

respectivo laudo foi carreado ao ID nº. 23236948. Ao final, instado a se 

manifestar, o Ministério Público requereu a procedência dos pedidos (ID 

nº. 25771534). É a suma do necessário. Fundamento e decido. Apregoa o 

art. 371 do NCPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente de quem seja o sujeito que a tiver promovido, e 

indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Pois 

bem. Calcado em tal mandamento legal, afere-se que o (a) interditando (a) 

é portador (a) de esquizofrenia paranoide. Conforme atesta o médico 

perito ao ID nº. 23236948 - pág. 2, o (a) interditando (a) encontra-se 

totalmente incapacitado (a), o que, logicamente, demanda de cuidados de 

outras pessoas para a realização das atividades mais comezinhas. No 

caso, portanto, tanto sua entrevista quanto a perícia médica realizada no 

feito atestaram que inexistem meios de se manter declarada sua 

capacidade, já que o (a) interditando (a), necessita de ajuda para higiene 

corporal, colocar vestimentas e para se alimentar. Com base em tais 

argumentos e constatada a patente incapacidade do (a) interditando (a) de 

exercer por si mesmo os atos da vida civil, percebe-se haver provas 

suficientes atestando os fatos apontados na inicial, motivo pelo qual o 

pleito formulado pelo (a) requerente há que ser acolhido. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: I) 

DECLARAR a interdição definitiva de CLEUZO CANUTO DO NASCIMENTO, 

devidamente qualificado (a) nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil; II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a CLEIDINEI CANUTO DO 

NASCIMENTO, também qualificado (a), que deverá firmar o competente 
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compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias; III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC. DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda. 

Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais 

ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, 

OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município 

de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, determinando que se proceda 

a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do (a) interditado (a) (ID nº. 17717477). Em 

seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIMEM-SE via DJE. NOTIFIQUEM-SE a Defensoria 

Pública e o Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 

26 de novembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda, 14 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002709-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002709-42.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LEIDIANE 

DOS SANTOS RODRIGUES PARTE RÉ: REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Certifico que decorreu o prazo concedido à 

parte autora sem que houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos 

à expedição, para que se proceda à sua intimação pessoal para que se 

manifeste no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 

Pontes e Lacerda, 31/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MONTIEL RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000681-67.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): EMILIA 

MONTIEL RIBAS PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Pontes e Lacerda, 

31/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MONTIEL RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA OAB - MT24401/O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000681-67.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): EMILIA 

MONTIEL RIBAS PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Pontes e Lacerda, 

31/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001367-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JENIO CELIO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

este juizo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001367-59.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INVENTÁRIO 

(39) PARTE AUTORA: REQUERENTE: JENIO CELIO BETONI PARTE RÉ: 

REQUERIDO: ESTE JUIZO Certifico que decorreu o prazo concedido à 

parte autora sem que houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos 

à expedição, para que se proceda à sua intimação pessoal para que se 

manifeste no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 

Pontes e Lacerda, 01/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Ofício Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001641-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Ofício n.º 206/2020-PJE. Dados do processo: Processo: 

1001641-57.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Seguro]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: G. S. L. Parte Ré: 

EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Assunto: Conta única. Prezado(a) 

Senhor(a): Por determinação do(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito, Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira, SOLICITO a Vossa Senhoria que proceda a 

VINCULAÇÃO do valor depositado, conforme ID 28784689, anexa. Pontes 

e Lacerda, 14 de abril de 2020 Atenciosamente, FERNANDA MIKAELA 

SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. A(O) DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32668600

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002702-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Ofício n.º 203/2020-PJE. Dados do processo: Processo: 

1002702-16.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 12.288,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Bancários]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): MARIA SALAS POQUIVIQUI 

DA SILVA Parte Ré: REU: BANCO CETELEM S.A. Assunto: Solicitar 

informações. Prezado(a) Senhor(a): Pelo presente solicito a Vossa 

Senhoria, extratos bancários de MARIA SALAS POQUIVIQUI DA SILVA, 

inscrita no RG sob n°. 2.464.368-8 SSP/MT e CPF sob n°. 047.671.401-02, 

em relação à conta de nº 150646, agência 3439, da Caixa Econômica 

Federal, no período compreendido entre 29 de maio a 6 de junho de 2016, 

com intuito de comprovar o recebimento do valor de R$ 1.086,80 (mil, 

oitenta e seis reais e oitenta centavos), sendo a única prova que se 

mostra imprescindível e suficiente para o esclarecimento dos fatos 

controvertidos.Segue anexa decisão de ID 31195496. Pontes e Lacerda, 

14 de abril de 2020. Atenciosamente, CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES 

PEREIRA Juiz de Direito - Assinado eletronicamente. A(O) CEF - CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001712-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE FAEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001712-25.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: LEILA DANTAS DE OLIVEIRA. REQUERIDO: FACULDADE 

FAEL. Vistos. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado ao ID n.º 31116771 e, por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de ID n.º 30002575. Após, em nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 14 de abril 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001293-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID SCHOCK ZIRR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001293-39.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: INGRID SCHOCK ZIRR. EXECUTADO: JAKLES BORGES 

TAQUARY. Vistos. Nos termos do art. 524, “caput”, do NCPC, INTIME-SE a 

exequente, por intermédio de seu advogado, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo discriminado do crédito, 

sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000467-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000467-13.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. Vistos. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que CONVERTA O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, conforme sentença de ID n.º 

23843583, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento 

da diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 

do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais do (a) autor (a), se já não o tiver 

sido feito. CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto 

Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, 

notadamente a respeito da possibilidade de arbitramento da multa-diária. 

EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001595-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY GUSTAVO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DE ABREU (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001595-34.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: WESLEY GUSTAVO DA SILVA. EXECUTADO: JOSUÉ DE 

ABREU. Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a regularização dos 

registros e da autuação do feito, fazendo-se constar que o presente 

passou a tramitar como cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte 

executada, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, a cumprir 

a sentença, acrescido de custas processuais, se houver, em 15 (quinze) 

dias, consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 
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ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do NCPC). Efetuado o 

pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à 

liberação à parte credora mediante alvará. Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do NCPC). Havendo 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a parte 

exequente também em 15 (quinze) dias. Todavia, na hipótese de decurso 

do prazo de pagamento voluntário e de impugnação ao cumprimento de 

sentença sem que haja manifestação da parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente, via DJE, para que traga aos autos nova planilha de 

débito, já acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, 

do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-15.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DUTRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000236-15.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: ROMILDA DUTRA PEREIRA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. Vistos. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais do (a) autor (a), se já não o tiver sido feito. 

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000541-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE A FERREIRA VEICULOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GONCALVES DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

OZIEL ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000541-96.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOSE A FERREIRA VEICULOS – ME REQUERIDO: EDINEIA 

GONCALVES DA SILVA PEREIRA, OZIEL ALVES PEREIRA Vistos. 

Pretende a parte autora, em Id. 31182543, a reconsideração da decisão 

que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. É 

certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Todavia, não menos 

certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, objetivando a 

modificação de decisão judicial. Contudo, para se insurgir contra decisão 

judicial só há uma via a ser eleita: o recurso (afastada, aqui, discussões 

acerca das ações mandamentais constitucionais contra decisões 

judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o 

prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais 

Superiores, vejamos: “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO 

- DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A 

SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

pedido de reconsideração não tem o condão de interromper e nem 

suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Caracterizada 

a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do Código de Processo Civil, 

não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. 

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, 

publicação da súmula em 11/08/2014)”. Desta forma, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração e mantenho inalterado o “decisum” de Id. 29651576, tal 

como foi lançado. Outrossim, por força da suspensão dos prazos 

processuais determinada na Portarias Conjuntas nº 247 do e. TJMT, 

REDESIGNO a audiência de conciliação perante o CEJUSC da Comarca de 

Pontes e Lacerda, para 9 de junho de 2020, às 17h00min. CUMPRA, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Pontes e 

Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001136-95.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA OAB - MT9992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001136-95.2020.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: MANDADO 

DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PARTE AUTORA: IMPETRANTE: PONTES E 

LACERDA CAMARA MUNICIPAL PARTE RÉ: IMPETRADO: ALCINO PEREIRA 

BARCELOS Certifico que a manifestação da autoridade coatora (IDs 

31220143 e seguintes) foi apresentada tempestivamente. Assim, intimo a 

parte impetrante para requerer o que entender cabível, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002764-56.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO EUGENIO GONCALVES (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002764-56.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

SEBASTIAO EUGENIO GONCALVES PARTE RÉ: REU: VIVALDO EUGENIO 

GONCALVES Tendo em vista o teor da manifestação da Fazenda Pública 

(IDs 31221719 e seguintes), intimo a parte inventariante para requerer o 

que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000680-48.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CLARA 

LEITE PARTE RÉ: REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que a 

contestação apresentada nos autos (IDs 31227101 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-53.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000712-53.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CLARA 

LEITE PARTE RÉ: REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que a 

contestação apresentada nos autos (IDs 31232274 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 14/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 3399-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA MARTINS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – Inicialmente, considerando que houve a citação do executado 

(ref. 56), bem como transcorreu o prazo para pagamento voluntário (ref. 

59), CONVERTO o arresto realizado nos autos em penhora, nos termos do 

art. 830, §3º, do NCPC.II – Ademais, a) DEFIRO o pedido de penhora 

“on-line” postulado na ref. 109, no montante de R$ 46.018,40 (quarenta e 

seis mil, dezoito reais e quarenta centavos); sobre o CPF de nº 

659.686.971-72 -IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição nos veículos de 

via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser 

realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados 

fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste 

modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud servirá 

como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a 

constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser cumprido no endereço 

da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que 

sofreu constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.V - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores e inexistindo 

veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o crédito 

exequendo, fica desde logo deferida o pedido de acesso ao sistema 

informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a tramitar em 

segredo de justiça (art. 477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) 

Judiciário (a) colocar no dorso dos autos duas tarja de cor preta (art. 

1.372, IV, da CNGC).VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.VII – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103178 Nr: 3404-18.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stlu Funilaria e Pintura Ltda - ME, Giovane 

Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado na ref. 

56, no montante de R$ 108.648,02 (cento e oito mil, seiscentos e quarenta 

e oito reais e dois centavos), a recair sobre o CPF 008.629.746-58 e CNPJ 

nº 09.634.951/0001-97. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e 

dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” 

e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

fica desde logo deferida à inserção de constrição nos veículos de via 

terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser 

realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados 

fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste 

modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud servirá 

como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a 

constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser cumprido no endereço 

da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que 

sofreu constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.IV 

- Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.VI – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60648 Nr: 988-19.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Manzano Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62165 Nr: 2505-59.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGMM, Devaneide Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 116/126, intimo a parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 3787-35.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Wandelrei Coelho, Silvonei Wandelrei Coelho, 

Sedimar Wandelrei Coelho, Sinomar Wandelrei Coelho, Marinete Wandelrei 

Coelho da Silva, Marivalda Aparecida Coelho Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64239 Nr: 285-54.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Faustina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86710 Nr: 4367-94.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Lourenço Barteli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89716 Nr: 1513-93.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teodoro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136421 Nr: 2119-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado na ref. 

56, no montante de R$ 188.395,45 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e 

noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a recair sobre o CPF 

nº 847.757.508-87 e 437.273.018-72; b) havendo bloqueio e valores, os 

autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar 

na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao 

bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. 

Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud 

servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 119276 Nr: 3281-83.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Silva Ferreira, EROMILDA FERNANDES 

FERREIRA, Elias Andrade de Jesus, Geni Beariz de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIO FERNANDO GUEDES 

JUNQUEIRA FERREIRA - OAB:24635, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 Vistos.I – a) DEFIRO o requerimento de penhora “on-line” postulado na ref. 

149, no montante de R$ 229.071,44 (duzentos e vinte e nove mil, setenta e 

um reais e quarenta e quatro centavos), a recair sobre o CPF nº 

005.017.431-20, 630.853.131-68, 299.003.011-53 e 396.139.091-68; b) 

havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à 

Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para 

vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese 

de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá 

como termo de penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a 

parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 2017-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por MANOEL MESSIAS 

GUEDES em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 163/164.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125528 Nr: 6005-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por ANTONIO FERREIRA DA 

COSTA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 120/121.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113286 Nr: 1349-60.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY STRAPAZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por SIDNEY STRAPAZZON 

em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 200/201.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145364 Nr: 5861-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONICE ISIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por IVONICE ISIDIO DA SILVA 

em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 101/102.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153079 Nr: 9453-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Aparecida dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por JOSEFA APARECIDA 

DOS SANTOS MOREIRA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 121/122.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159979 Nr: 440-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por MARIA JOSÉ DE LIMA em 

desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 194/195.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160981 Nr: 876-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por RITA PEREIRA DA SILVA 

em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 149/150.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167754 Nr: 4000-94.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por MAURINA MARTINS DE 

SOUZA GONÇALVES em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 119/120.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 
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resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104511 Nr: 3959-35.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Rysdyk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardor Pimont Pôssas - 

OAB:99.149/MG, FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - OAB:108762, LUIZ 

FABIO SOARES E SOUZA - OAB:142734 , Rafael Martins Rocha - 

OAB:99.056/MG.

 Vistos.

DEFIRO o requerimento retro.

SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 

921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 3992-69.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que há apenas informação de pagamento 

da Requisição de Pequeno Valor – RPV relativa aos honorários 

advocatícios de sucumbência.

 Por outro lado, não há informações de pagamento da RPV do crédito da 

parte autora.

Portanto, OFICIE-SE requisitando informações acerca do pagamento, 

conforme requerido nas folhas retro. Se necessário, EXPEÇA-SE novo 

ofício requisitório.

Após, dê-se ciência à parte autora e aguarde-se a informação de 

pagamento. Oportunamente, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do 

crédito devido em prol da autora, fazendo-me os autos conclusos para 

prolação da sentença.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138293 Nr: 2993-04.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado às fls. 132/133, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145676 Nr: 5981-95.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS, Ana Claudia Paula de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

ao autor FRANCISCO ASSIS, devidamente qualificado nos autos, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país, cujo termo “a 

quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo (30 de 

novembro de 2016).O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e 

com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei nº 

11.960/2009.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 62/62vº em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145694 Nr: 5991-42.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 
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observando-se o cálculo apresentado às fls. 125/126, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145828 Nr: 6063-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rodrigues Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

ao autor JOAQUIM RODRIGUES SALOMÃO, devidamente qualificado nos 

autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no 

país, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo (16 de fevereiro de 2017).O pagamento retroativo deve ser 

feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da 

Lei nº 11.960/2009.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia 

ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 62/62vº em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessária a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1º para reexame necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 117780 Nr: 2800-23.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Conceição Duranti de Souza - Me, ROSA 

CONCEIÇÃO DURANTE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

O processo já se encontra extinto em razão do abandono da causa e com 

trânsito em julgado, não havendo mais o que se falar em nova extinção por 

outro fundamento. Portanto, INDEFIRO o requerimento de fl. 153.

INTIMEM-SE e ARQUIVE-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137958 Nr: 2845-90.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO CESAR DE OLIVEIRA DORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de fl. 151.

Com base no teor do acórdão do TRF 1ª Região, REMETAM-SE os autos ao 

E. TJMT para julgamento do recurso interposto pela ré, com as nossas 

homenagens.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125840 Nr: 6173-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, MARCIA 

JOSE DOS SANTOS SOUZA, Transportadora Sape LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado nas fls. 275/276 e, consequentemente, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 

921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131323 Nr: 8717-23.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÉRIO GONÇALVES MADRONA, Rosangela Fátima 

Sega Madrona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT

 Vistos.

HOMOLOGO o laudo apresentado pelo “expert” às fls. 645/676.

Por outro lado, a despeito de serem intimados (fl. 678), observo que os 

autores não apresentaram suas manifestações sobre o laudo pericial.

 Sendo assim, DECLARO encerrada a instrução processual e, 

consequentemente, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, 

via DJE, para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentarem suas 

razões finais escritas, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos para prolação da sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002781-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE SOUZA PAULINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERLI DE FATIMA NOGUEIRA JULIAO (REU)

Outros Interessados:

ELSON DE JESUS (CONFINANTES)

ILSON GABIOTO DOS SANTOS (CONFINANTES)

FRANCISCA COSTA DE MATOS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20(VINTE) 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002781-92.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 29.851,11 ESPÉCIE: 
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[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

IRACEMA DE SOUZA PAULINO Endereço: Rua Quatorze de Fevereiro, 

659, perto do Lava Jato LDX, Centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

POLO PASSIVO: Nome: NERLI DE FATIMA NOGUEIRA JULIAO Endereço: 

lote 20 da quadra 18, JARDIM MORADA DA SERRA, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:A autora é legítima possuidora de um imóvel urbano 

de 400,00m², consistente no lote 05 da quadra 77, localizado em Pontes e 

Lacerda/MT, situado na Rua Quatorze de Fevereiro, nº 659, Centro, em 

Pontes e Lacerda – MT, registrado sob a matrícula n.º 6.225. Valor venal 

de R$ 29.851,11. A autora reside no imóvel há mais de 20 anos, tendo 

adquirido o bem dos requeridos em 1998. Durante todo o tempo exerceu 

ostensivamente a sua posse, enquanto fez as obras necessárias para 

que pudesse habitar o imóvel, demonstrando claramente não só o animus 

domini como também o corpus, intrínsecos à posse ad usucapionem. 

DECISÃO: Vistos. DETERMINO a busca de endereço da requerida junto ao 

Sistema de Informações Eleitorais (Siel) e ao INFOJUD. Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

requerida, na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços, CITE-SE a requerida por edital na forma do artigo 

246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in 

albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao requerente para requerer o que entender 

de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de novembro de 2019. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda, 14 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001207-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F M C CENTER CAR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001207-97.2020.8.11.0013. AUTORA: F M 

CENTER CAR LTDA. RÉ: GAÚCHA DIESEL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 

AUTO PEÇAS LTDA - ME. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos 

arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir 

pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). Antes de prosseguir na atividade 

deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 9 de junho de 2020, 

às 16h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000364-69.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Aparecida da Cruz Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

Considerando que o valor supostamente contratado foi disponibilizado por 

meio de ordem de pagamento, CONVERTO o julgamento em diligência. 

DETERMINO a expedição de ofício a agência do Banco do Brasil desta 

urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de 

recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco Itaú Consignado 

S/A em favor da autora, Maria Aparecida da Cruz, no valor de R$ 449,51 
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(quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), com 

os seguintes dados: Agência 3308-1, Conta bancária 31027172-X, Banco 

do Brasil, com data do pagamento no dia 11 de fevereiro de 2014. Com a 

resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000366-39.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Aparecida da Cruz Réu (é, s): Banco Votorantim S/A Vistos. 

Considerando que o valor supostamente contratado foi disponibilizado por 

meio de ordem de pagamento, REVOGO a determinação anterior. Assim 

sendo, DETERMINO a expedição de ofício a agência do Banco do Brasil 

desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco 

Votorantim S/A em favor da autora, Maria Aparecida da Cruz, no valor de 

R$ 705,99 (setecentos e cinco reais e noventa e nove centavos). Com a 

resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001941-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001941-82.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Fortunato Ferreira da Silva Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

Considerando que o valor supostamente contratado foi disponibilizado por 

meio de ordem de pagamento, CONVERTO o julgamento em diligência. 

DETERMINO a expedição de ofício a agência do Banco do Brasil desta 

urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o comprovante de 

recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco Itaú Consignado 

S/A em favor da autor, Fortunato Ferreira da Silva, no valor de R$ 

1.132,77 (mil, cento e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), com 

os seguintes dados: Agência 3308-1, Conta bancária 31027172-X, Banco 

do Brasil, com data do pagamento no dia 5 de novembro de 2013. Com a 

resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001227-25.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Veridiano Lopes de Oliveira Réu (é, s): Banco Pan S/A Vistos. 

Considerando a informação de que houve o cancelamento da proposta de 

empréstimo antes da efetivação do primeiro desconto no benefício do 

autor, CONVERTO o julgamento em diligência. DETERMINO a expedição de 

ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este juízo o 

histórico de pagamento do benefício previdenciário de nº 1843127781, 

entre os meses de dezembro de 2017 a março de 2018, com intuito de 

verificar se houve ou não descontos mensais do montante de R$ 241,43 

(duzentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), referente ao 

empréstimo consignado em discussão nos autos (contrato de nº 

318932755-8). Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, por meio 

de seus advogados e via DJE, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000376-83.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Aparecida da Cruz Réu (é, s): Banco Votorantim S/A Vistos. 

Considerando que o valor supostamente contratado foi disponibilizado por 

meio de ordem de pagamento, REVOGO a determinação anterior. Assim 

sendo, DETERMINO a expedição de ofício a agência do Banco do Brasil 

desta urbe, a fim de que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o 

comprovante de recebimento da ordem de pagamento emitido pelo Banco 

Votorantim S/A em favor da autora, Maria Aparecida da Cruz, no valor de 

R$ 1.138,92 (mil, cento e trinta e oito reais e noventa e dois centavos). 

Com a resposta do ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, 

CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000118-39.2020.8.11.0013. AUTORA: 

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO. RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

DANOS MORAIS, ajuizada por MARIA MIQUELINA DE JESUS DIAS em face 

de BANCO BMG S/A, alegando que tomou conhecimento de que seu nome 

fora inserido junto aos órgãos de proteção do crédito por uma dívida no 

valor R$ 1.393,20 (mil trezentos e noventa e três reais e vinte centavos), a 

qual desconhece completamente a origem. Assim, intentou a presente 

ação, requerendo a antecipação da tutela para que seu nome fosse 

excluído dos órgãos restritivos de crédito e, no mérito, pretende a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, pela 

negativação indevida, sugerindo o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Com a inicial, vieram os documentos de ID n.º 28250240 a 

28250805. Recebida a inicial, foi deferida a medida de urgência (ID n.º 

28324015). A requerida apresentou contestação (ID n.º 29484358), 

pontuando que o requerente contratou cartão de crédito consignado, com 

limite de R$ 1.288,00 e reserva de margem consignável de R$ 47,70. 

Informou que a requerente realizou o saque da quantia contratada, 

todavia, a partir de 10/09/2019 os descontos para pagamento do valor 

tornaram-se impossíveis, por ausência de margem suficiente. Por tal 

motivo assevera que a negativa é legal e devida. A requerente apresentou 

réplica à contestação, rechaçando as teses de defesa e reiterando os 

termos da exordial (Id n.º 30005409). Jungiu o boletim de ocorrência de ID 

n.º 30005430 acerca do furto de seus documentos pessoais. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e 

Decido. Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a 

prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente 

diante da manifestação das partes nesse sentido. Apenas para situar a 

“vexata quaestio”, impende esclarecer que a pretensão autoral cinge-se 

na declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais 

decorrentes da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito. No ponto, cumpre ressaltar que, nas ações declaratórias em que a 

parte requerente alega a inexistência de relação jurídica que deu ensejo 

ao débito, cabe ao requerido a prova da existência do negócio que deu 

origem à dívida, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. A 

propósito, colhe-se do entendimento do processualista Alexandre Freitas 

Câmara: "(...) se o autor se limitar a negar a existência do fato constitutivo, 

(por exemplo, o autor pede a declaração da inexistência de uma obrigação 

que, segundo ele, jamais existiu, embora sua existência venha sendo 

alardeada pelo demandado) haverá, aí sim, uma inversão do ônus, 

cabendo ao réu demonstrar a existência do fato constitutivo do seu 

direito." (in "Lições de Direito Processual Civil", v. I, 13ª edição, p. 406)”. Do 

mesmo modo, é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RELAÇÃO JURÍDICA – 

PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS 

DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – VALOR MERA SUGESTÃO – SÚMULA 326 

DO STJ. – [...] Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. O valor pedido pelo autor da ação indenizatória 

por danos morais induz tão somente sugestão. Se o valor é arbitrado 

aquém do pretendido, saiu vencedor da ação na sua totalidade, não se 

falando em sucumbência recíproca ou vitória mínima.” (TJ-MT - APL: 

00151975520138110002 124248/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2016). Com tais considerações, 

verifica-se que a requerente logrou êxito em demonstrar que a parte 

requerida promoveu a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito no valor de R$1.393,20 (mil trezentos e noventa e três 

reais e vinte centavos). A parte requerida, por sua vez, não nega que 

procedeu ao lançamento do nome da requerente perante os órgãos 

restritivos de crédito. Todavia, percebe-se que o débito mencionado 

decorreu da utilização fraudulenta dos dados da cliente, que teve seus 

documentos furtados, conforme boletim de ocorrência em ID n.º 30005430. 

Ocorre que, ainda que tenha ocorrido fraude praticada por terceiros, este 

fato não retira a responsabilidade da requerida, já que se trata de questão 

inerente ao risco da atividade por elas desenvolvida. Nessa senda, ao 

possibilitar esta forma de fornecimento de serviços para aquisição de 

produtos, a parte requerida se sujeita a responder por eventual fraude, 

notadamente porque, na condição de prestadora de serviços, sua 

responsabilidade é objetiva perante o consumidor. Nesse diapasão, 

convém registrar que a responsabilidade da parte requerida independe da 

existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, 

devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de fraudes praticados por terceiros, conforme entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS 

MORAIS ADEQUADO AO CASO – TERMO INICIAL DOS JUROS - DATA DO 

EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – 

SÚMULA 54 DO STJ - HONORÁRIOS MANTIDOS NO PATAMAR 

ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a empresa de telefonia não faz prova da regularidade 

da constituição do débito negativado, correta a condenação ao pagamento 

de indenização por danos morais. Mesmo que o fato tenha ocorrido por 

alguma fraude de terceiro, não há como negar a responsabilidade das 

empresas de telefonia, face à sua objetividade, nos termos do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. O valor arbitrado a título de indenização 

por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a 

finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. Em se tratando de responsabilidade 

extracontratual, os juros de mora são devidos desde o evento danoso, 

conforme Súmula nº 54 do STJ. Deve ser conservado o valor fixado a 

título de honorários advocatícios se estabelecido de forma condizente com 

o trabalho realizado pelo procurador da parte e, de acordo com o disposto 

no art. 85, §2° do CPC/2015”.” (TJ-MT Ap 33478/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017). Nessa perspectiva, denota-se 

que restou consagrada a ilicitude da conduta perpetrada pela parte 

requerida, haja vista que o débito que fundamentou a restrição cadastral é 

desprovido de suporte válido. Desta feita, não havendo débitos pendentes 

em nome da requerente é indevida a negativação, caracterizando-se o 

dano moral que, neste caso, é presumido, independentemente de 

comprovação do prejuízo. Ademais, ainda que a parte requerida tenha 

efetuado a baixa da restrição, não se pode olvidar que só houve a retirada 

do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito após a 

requerida ter conhecimento da decisão judicial. Assim, a requerente 

sofreu dano moral decorrente da negativação indevida, a qual somente foi 

corrigida após providência judicial, de modo que a requerida deve ser 

responsabilizada, ante a presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal 

entre ambos. Outrossim, no que se refere ao “quantum” da indenização, a 

doutrina e jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento, o 

juiz deve levar em consideração o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Ademais, 

para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a 

primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho 

punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas 

condutas de mesma natureza pelo ofensor. No caso “sub judice”, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pela requerente foi resultante da conduta 

negligente referenciada da demandada, empresa administradora de 

cartões de crédito de grande porte, nota-se que a fixação do “quantum” 

indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é o suficiente a 

reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 
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declarando a inexistência do débito de R$ 1.393,20 (mil trezentos e 

noventa e três reais e vinte centavos) (ID n.º 28250805) e tornando 

definitiva a tutela concedida antecipadamente. Condeno a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por fim, CONDENO a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 839,32 (oitocentos e trinta e nove reais e trinta e dois 

centavos). Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1001317-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001317-33.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Lauracy Soares de Souza Réu (é, s): Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S/A Vistos. LAURACY SOARES DE SOUZA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, aduzindo, em apertada 

síntese, que nunca celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante 

disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a 

declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a 

restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício 

previdenciário, além da reparação por dano moral. Juntou documentos. O 

réu ofereceu contestação em Id: 23831419, o qual impugnou as 

pretensões autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos 

autorizadores para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, 

bem como a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos 

pedidos. Juntou documentos. Audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme termo anexado no Id: 23974766. Com vistas dos autos, a autora 

impugnou a contestação. Em seguida, o feito foi saneado em Id: 24762760, 

oportunidade em que determinou-se a expedição de ofício a Caixa 

Econômica Federal para comprovar as alegações contidas na inicial. 

Compareceu a autora neste juízo e ratificou as informações constantes do 

feito, conforme certidão de Id: 28244334. Na sequência, aportou nos autos 

documento de Id: 28329827, informando a disponibilização do numerário 

em favor da parte autora. Por fim, a parte requerida manifestou no Id: 

29166731. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

O pedido merece ser julgado improcedente. A parte autora alega em sua 

inicial que jamais celebrou o negócio jurídico denominado “empréstimo 

consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta corrente e dele 

usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que 

efetivamente recebeu e indenização por danos morais. Ademais, a 

alegação da autora de que não realizou o empréstimo consignado causa 

estranheza, uma vez que 3 (três) dias após a disponibilização do 

montante contratado em sua conta bancária, a requerente compareceu a 

agência da Caixa Econômica Federal e realizou um saque, conforme 

documento de Id: 28329827. Demais disso, o fato da parte autora ser ou 

não alfabetizada não tem qualquer relevância para a validade do negócio 

jurídico comprovadamente celebrado pelas partes. Isto porque a parte 

autora pode ser analfabeta, mas não é incapaz para a realização dos atos 

da vida civil, considerando que não há qualquer prova de que se trata de 

pessoa interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência 

dos pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas 

da litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento acima esposado, 

trago à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – DESCABIMENTO – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO 

NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – 

IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – 

REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – 

MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de apelação 

quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não ocorreu no 

presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, 

nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo 

que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do 

pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura 

litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos 

fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a 

obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR 

LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS 

DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador 

de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má 

fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, 

tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz 

respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se 

pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a 

existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do 

processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional 

gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código 

Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência 

da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o 

direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não 

gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por 

qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato 

bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora 

disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar 

a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano 

moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM PARTE ANALFABETA – 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR – INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a formalidade contratual, como no caso 

da parte analfabeta em que se faz necessária a contratação por meio de 

instrumento público, há se ser observado o princípio da instrumentalidade 

das formas, considerando que houve comprovação no autos de que a 

parte de fato recebeu a quantia do empréstimo, atingindo o contrato a sua 

finalidade. II. Danos morais não configurados e indevida a restituição das 

quantias descontas. III. Demonstrado, assim, por meio das provas 

constantes dos autos, que a parte agiu com intenção de induzir em erro o 

magistrado ao tentar "alterar a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 

CPC), deve incidir a litigância de má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 08015719220168120004 
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MS 0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 3.118,85 (três mil, cento e dezoito 

reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 

relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 

agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 

litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 3.400,00 (três 

mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 14 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001934-90.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Fortunato Ferreira da Silva Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 21937359, 

alegando, preliminarmente, a conexão, a ausência de pretensão resistida e 

a inépcia da inicial. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões 

autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, o feito foi saneado em Id: 22309325, 

oportunidade em que determinou-se a expedição de ofício a Caixa 

Econômica Federal para comprovar as alegações contidas na inicial. 

Compareceu o autor neste juízo e ratificou as informações constantes do 

feito, conforme certidão de Id: 28235473. Na sequência, aportou nos autos 

documento de Id: 28329801, informando a disponibilização do numerário 

em favor da parte autora. Por fim, a parte requerida manifestou no Id: 

29114846. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

O pedido merece ser julgado improcedente. A parte autora alega em sua 

inicial que jamais celebrou o negócio jurídico denominado “empréstimo 

consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta corrente e dele 

usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que 

efetivamente recebeu e indenização por danos morais. Ademais, a 

alegação do autor de que não realizou o empréstimo consignado causa 

estranheza, uma vez que dias após a disponibilização do montante 

contratado em sua conta bancária, o requerente compareceu a agência da 

Caixa Econômica Federal e realizou o saque, conforme documento de Id: 

28329801. Demais disso, o fato da parte autora ser ou não alfabetizada 

não tem qualquer relevância para a validade do negócio jurídico 

comprovadamente celebrado pelas partes. Isto porque a parte autora pode 

ser analfabeta, mas não é incapaz para a realização dos atos da vida civil, 

considerando que não há qualquer prova de que se trata de pessoa 

interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência dos 

pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas da 

litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento acima esposado, trago 

à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – DESCABIMENTO – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO 

NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – 

IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – 

REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – 

MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de apelação 

quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não ocorreu no 

presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, 

nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo 

que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do 

pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura 

litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos 

fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a 

obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR 
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LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS 

DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador 

de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má 

fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, 

tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz 

respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se 

pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a 

existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do 

processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional 

gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código 

Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência 

da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o 

direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não 

gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por 

qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato 

bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora 

disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar 

a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano 

moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM PARTE ANALFABETA – 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR – INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a formalidade contratual, como no caso 

da parte analfabeta em que se faz necessária a contratação por meio de 

instrumento público, há se ser observado o princípio da instrumentalidade 

das formas, considerando que houve comprovação no autos de que a 

parte de fato recebeu a quantia do empréstimo, atingindo o contrato a sua 

finalidade. II. Danos morais não configurados e indevida a restituição das 

quantias descontas. III. Demonstrado, assim, por meio das provas 

constantes dos autos, que a parte agiu com intenção de induzir em erro o 

magistrado ao tentar "alterar a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 

CPC), deve incidir a litigância de má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 08015719220168120004 

MS 0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.419,70 (mil, quatrocentos e 

dezenove reais e setenta centavos), equivalente a 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. 

Ressalto, ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução 

dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas 

não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da 

multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência 

judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos 

processuais lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a 

ementa do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE 

CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO 

DEPÓSITO DO VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO 

QUE NÃO RETIRA A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - 

RECURSO NÃO CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita 

não exime a parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência 

da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 14 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001935-75.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Fortunato Ferreira da Silva Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 21845240, 

alegando, preliminarmente, a conexão, a ausência de pretensão resistida e 

a inépcia da inicial. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões 

autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, o feito foi saneado em Id: 22311199, 

oportunidade em que determinou-se a expedição de ofício a Caixa 

Econômica Federal para comprovar as alegações contidas na inicial. 

Compareceu o autor neste juízo e ratificou as informações constantes do 

feito, conforme certidão de Id: 28235475. Na sequência, aportou nos autos 

documento de Id: 28329534, informando a disponibilização do numerário 

em favor da parte autora. Por fim, a parte requerida manifestou no Id: 

29165541. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

O pedido merece ser julgado improcedente. A parte autora alega em sua 

inicial que jamais celebrou o negócio jurídico denominado “empréstimo 

consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta corrente e dele 

usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que 

efetivamente recebeu e indenização por danos morais. Ademais, a 

alegação do autor de que não realizou o empréstimo consignado causa 

estranheza, uma vez que dias após a disponibilização do montante 

contratado em sua conta bancária, o requerente compareceu a agência da 
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Caixa Econômica Federal e realizou o saque, conforme documento de Id: 

28329534. Demais disso, o fato da parte autora ser ou não alfabetizada 

não tem qualquer relevância para a validade do negócio jurídico 

comprovadamente celebrado pelas partes. Isto porque a parte autora pode 

ser analfabeta, mas não é incapaz para a realização dos atos da vida civil, 

considerando que não há qualquer prova de que se trata de pessoa 

interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência dos 

pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas da 

litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento acima esposado, trago 

à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – DESCABIMENTO – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO 

NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – 

IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – 

REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – 

MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de apelação 

quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não ocorreu no 

presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, 

nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo 

que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do 

pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura 

litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos 

fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a 

obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR 

LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS 

DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador 

de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má 

fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, 

tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz 

respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se 

pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a 

existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do 

processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional 

gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código 

Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência 

da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o 

direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não 

gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por 

qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato 

bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora 

disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar 

a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano 

moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM PARTE ANALFABETA – 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR – INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a formalidade contratual, como no caso 

da parte analfabeta em que se faz necessária a contratação por meio de 

instrumento público, há se ser observado o princípio da instrumentalidade 

das formas, considerando que houve comprovação no autos de que a 

parte de fato recebeu a quantia do empréstimo, atingindo o contrato a sua 

finalidade. II. Danos morais não configurados e indevida a restituição das 

quantias descontas. III. Demonstrado, assim, por meio das provas 

constantes dos autos, que a parte agiu com intenção de induzir em erro o 

magistrado ao tentar "alterar a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 

CPC), deve incidir a litigância de má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 08015719220168120004 

MS 0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.476,27 (mil, quatrocentos e setenta 

e seis reais e vinte e sete centavos), equivalente a 9% (nove por cento) 

do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. 

Ressalto, ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os 

benefícios da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução 

dos valores relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas 

não o encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da 

multa por litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência 

judiciária ser agraciado com um salvo conduto para a prática de atos 

processuais lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a 

ementa do seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE 

CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO 

DEPÓSITO DO VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

COMO FORMA DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO 

QUE NÃO RETIRA A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - 

RECURSO NÃO CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita 

não exime a parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

1.600,00 (mil e seiscentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, 

do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência 

da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 14 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001936-60.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Fortunato Ferreira da Silva Réu (é, s): Banco Itaú Consignado S/A Vistos. 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO 

S/A, aduzindo, em apertada síntese, que nunca celebrou negócio jurídico 

com o requerido. Diante disso, afirma que as cobranças são indevidas, e, 

por isso, pleiteia a declaração de inexistência do negócio jurídico e, 

consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente 

descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano 

moral. Juntou documentos. O réu ofereceu contestação em Id: 21936051, 

alegando, preliminarmente, a conexão, a ausência de pretensão resistida e 

a inépcia da inicial. Quanto ao mérito, impugnou as demais pretensões 

autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, o autor impugnou a 

contestação. Em seguida, o feito foi saneado em Id: 22309310, 

oportunidade em que determinou-se a expedição de ofício a Caixa 

Econômica Federal para comprovar as alegações contidas na inicial. 

Compareceu o autor neste juízo e ratificou as informações constantes do 

feito, conforme certidão de Id: 28235477. Na sequência, aportou nos autos 

documento de Id: 28329816, informando a disponibilização do numerário 

em favor da parte autora. Por fim, a parte requerida manifestou no Id: 

29075816. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

O pedido merece ser julgado improcedente. A parte autora alega em sua 

inicial que jamais celebrou o negócio jurídico denominado “empréstimo 

consignado”, mas recebeu o aporte do valor em sua conta corrente e dele 

usufruiu, pretendendo, maliciosamente, a restituição de numerário que 

efetivamente recebeu e indenização por danos morais. Ademais, a 

alegação do autor de que não realizou o empréstimo consignado causa 

estranheza, uma vez que dias após a disponibilização do montante 

contratado em sua conta bancária, o requerente compareceu a agência da 

Caixa Econômica Federal e realizou o saque, conforme documento de Id: 

28329816. Demais disso, o fato da parte autora ser ou não alfabetizada 

não tem qualquer relevância para a validade do negócio jurídico 

comprovadamente celebrado pelas partes. Isto porque a parte autora pode 

ser analfabeta, mas não é incapaz para a realização dos atos da vida civil, 

considerando que não há qualquer prova de que se trata de pessoa 

interditada. Em sendo assim, de rigor se mostra a improcedência dos 

pedidos contidos na inicial e a condenação da parte autora nas penas da 

litigância de má-fé. Para corroborar o entendimento acima esposado, trago 

à baila a ementa dos seguintes julgados proferidos pelo e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE 

SUSPEIÇÃO DE JUIZ EM SEDE DE APELO – DESCABIMENTO – 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO 

NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – 

IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – 

REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – 

MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em 

conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

suspeição do juiz somente pode ser arguida em preliminar de apelação 

quando fundada em fato superveniente à sentença, o que não ocorreu no 

presente caso. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, 

nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo 

que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do 

pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura 

litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos 

fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a 

obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10000382220188110021 MT, Relator: DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – DESCONTOS EFETUADOS POR 

LONGO PERÍODO SEM QUALQUER INSURGÊNCIA – REGULARIDADE DOS 

DESCONTOS - SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador 

de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má 

fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, 

tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz 

respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se 

pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a 

existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do 

processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional 

gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código 

Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência 

da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o 

direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não 

gozam de presunção de veracidade. Não estando comprovada por 

qualquer tipo de prova documental, como por exemplo um extrato 

bancário, as alegações iniciais do requerente de que não lhe fora 

disponibilizado o valor supostamente contratado, não há como determinar 

a repetição do indébito como postulado e tampouco reconhecer o dano 

moral alegado.” (N.U 1000212-31.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

VALIDADE DE CONTRATO CELEBRADO COM PARTE ANALFABETA – 

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR – INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFICIO - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. I. Em que pese a formalidade contratual, como no caso 

da parte analfabeta em que se faz necessária a contratação por meio de 

instrumento público, há se ser observado o princípio da instrumentalidade 

das formas, considerando que houve comprovação no autos de que a 

parte de fato recebeu a quantia do empréstimo, atingindo o contrato a sua 

finalidade. II. Danos morais não configurados e indevida a restituição das 

quantias descontas. III. Demonstrado, assim, por meio das provas 

constantes dos autos, que a parte agiu com intenção de induzir em erro o 

magistrado ao tentar "alterar a verdade dos fatos" (Incisos II, do art. 80 

CPC), deve incidir a litigância de má-fé, com fulcro no artigo 81 do CPC. IV. 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - APL: 08015719220168120004 

MS 0801571-92.2016.8.12.0004, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 06/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019). 

Por fim, o instrumento contratual foi firmado por duas testemunhas, não 

havendo que se falar em nulidade contratual. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E 

ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS 

NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL PARA A FORMALIZAÇÃO DO 

INSTRUMENTO – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – 

CONTRATOS VÁLIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

O contrato de prestação de serviço firmado por pessoa analfabeta, 

assinada a rogo na presença de duas testemunhas, e mediante 

apresentação de documentos pessoais é valido, consoante dispõe o 595 

do Código Civil. (Ap 177765/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 

21/03/2017) (TJ-MT - APL: 00017898820158110046 177765/2016, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017). Isto posto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, com espeque 

no art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, ACOLHO o pedido de 

reconhecimento de litigância de má-fé, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento da multa de R$ 1.680,48 (mil, seiscentos e oitenta 

reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 

relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 
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agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 

litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 14 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001670-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON QUEIROZ DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ OAB - 939.442.251-04 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

Nilda (CONFINANTES)

Marli (CONFINANTES)

Sandra Alves dos Santos (CONFINANTES)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001670-73.2019.8.11.0013 AUTORES: 

J. O. S. e D. O. S. REPRESENTANTE: MIRIAM ALBUQUERQUE DE 

OLIVEIRA. RÉU: ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA representado 

por ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ. Vistos. Versam os autos sobre 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por J. O. S. e D. O. S. em desfavor do 

ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA, todos devidamente qualificados 

e representados no feito. Carrearam à inicial os documentos de ID n.º 

20368738 a 20368973. Após despacho de ID n.º 20416757, os autores 

emendaram à inicial em ID n.º 20588222. Os confinantes e o requerido 

foram pessoalmente citados, conforme mandado de ID n.º 23604259. As 

Fazendas Públicas Nacional, Estadual e Municipal demonstraram 

desinteresse em oficiar no feito. De igual modo, o Ministério Público 

requereu o prosseguimento da demanda. O prazo para apresentação de 

defesa por parte dos réus decorreu “in albis” (ID n.º 22721817). Em 

seguida, vieram-me conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e 

decido. No caso vertente, que é de usucapião extraordinária, à 

procedência do pedido, basta a comprovação de três requisitos: o tempo, 

a posse e a boa-fé, segundo inteligência do art. 1.242, “caput”, do Código 

Civil. Quanto às qualidades da posse para usucapir, nos termos do mesmo 

dispositivo legal, necessária a comprovação da continuidade ou 

ininterrupção, da ausência de oposição, do “animus domini” e a realização 

de serviços nos bens usucapiendos. Justa, igualmente, deve ser 

considerada a posse dos autores, quando não provadas contaminações 

pelos vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade. O 

“animus domini”, como sabido, deriva de ter o possuidor a coisa como sua. 

No caso em análise, equivale a dizer que os autores eram tidos pela 

comunidade como proprietários do imóvel, situação que se vislumbra no 

caso posto, tendo em vista a confissão ficta, justamente pela ausência de 

manifestação dos réus no processo. Assim, dispõe o art. 344 do NCPC 

que, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Daí porque, por corolário lógico desta norma em tela, estando ausente o 

interesse do réu em se insurgir contra a pretensão autoral, as alegações 

deduzidas em sua peça exordial merecem total procedência. Os autores 

demonstraram, pelas suas razões iniciais, que, no momento do 

ajuizamento da demanda, estavam na posse do imóvel desde longa data, 

com “animus domini” e de forma tranquila, sem oposição de quem quer que 

seja. Desta maneira, provou-se eficazmente os requisitos necessários à 

procedência da pretensão formulada na inicial. Em resumo: a posse dos 

autores, contada da data do início de seu exercício, até o ajuizamento da 

ação, supera o período de 10 (dez) anos necessário para a aquisição do 

domínio pela usucapião (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil). 

Inexistem, no mais, notícias de vícios ou defeitos da posse. Finalmente, 

registre-se que não houve qualquer contestação ou impugnação 

específica ao feito, manifestando as três Fazendas Públicas desinteresse 

na demanda. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial 

para o fim de: DECLARAR a aquisição da propriedade pelo advento da 

usucapião (art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil) por J. O. S. e D. O. 

S., devidamente qualificados nos autos, em relação à parcela 

(individualizada na exordial – ID n.º 20368729, pg. 3) do imóvel descrito na 

matrícula nº 5.515, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Pontes e Lacerda, trazida em ID n.º 20588234, bem como 

para DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO o 

réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 4.300,00 

(quatro mil e trezentos reais), na forma do art. 85, § 2º, do NCPC. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE via DJE. EXPEÇA-SE edital de intimação dos 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Transitada 

em julgado a presente sentença e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE o ocorrido e, em seguida, EXPEÇA-SE 

mandado de registro, endereçando-o ao Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Pontes e Lacerda para que seja procedida à retificação da 

matrícula do bem imóvel em epígrafe, instruindo o referido expediente com 

cópias autenticadas dos documentos acostados junto à exordial, bem 

como do presente veredito (art. 1.241 do Código Civil; art. 167, I, item 28, e 

art. 226 da Lei nº 6.015/1973). Após, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, expedindo e 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 14 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 91503 Nr: 3012-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inara Lopes dos Santos, Phablo Henrique 

Damasceno Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção a correta identificação do denunciado, DETERMINO a remessa 

do feito ao CARTÓRIO DISTRIBUIDOR para que seja corrigida a 

qualificação do acusado, qual seja, PAULO HENRIQUE DAMACENO 

MENDES.

À Secretaria que providencie a juntada das fls. 283/288 a todos os 

processos existentes nesse juízo em face do denunciado e após remeta 

concluso para decisão, devendo a busca ser realizada com os diversos 

nomes fornecidos pelo réu.
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Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 44176 Nr: 1010-82.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia e CONDENO 

JOSÉ CARLOS CÂNDIDO, vulgo Carlinho, brasileiro, casado, representante 

comercial, inscrito no CPF n. 624.022.859-15, nascido em Iretama/PR, filho 

de José Cândido Sobrinho e Jandira de Lara Cândido, como incurso nas 

penas do artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou 

o tipo penal. Quanto aos antecedentes, nada há a ser valorado. Inexistem 

nos autos dados concretos para se aferir a conduta social e a 

personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do 

delito, são próprios do tipo penal. O comportamento da vítima não enseja 

valoração.

Assim, fixo a pena-base em 06 meses de detenção e 10 dias-multa.

Em segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a 

serem sopesadas.

Em terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena a 

serem valoradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 06 (seis) 

meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

À mingua de maiores elementos, fixo o valor de cada dia multa em valor 

correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade ora 

imposta por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária 

correspondente ao valor recolhido a título de fiança, destinado ao 

Conselho da Comunidade local.

O artigo 306 da Lei 9.503/97, comina, ainda, a pena de suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, cuja duração será de dois meses a cinco anos, nos termos do 

artigo 293, caput, do CTB.

Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, a preponderância da 

confissão e a aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal, 

fixo a reprimenda em 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor.

Nos termos do artigo 293, §1º, do CTB, a penalidade será cumprida após o 

trânsito em julgado da presente sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 210922 Nr: 2129-58.2020.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 

OAB:24554/O

 Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, 

alegando para tanto ser a autuada mãe de filhos menores de idade que 

dela dependem para sobreviver.

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido.

Determinado à Defesa que acostasse aos autos documentos 

comprobatórios do exercício da guarda dos filhos menores pela indiciada, 

aportou ao feito carteira de vacinação dos menores, argumentando a 

inviabilidade de juntar certidão de matrícula escolar ante a suspensão das 

atividades frente a pandemia covid-19.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico estar demonstrado o poder familiar da 

indiciada em relação a filhos menores impúberes.

Embora a autuada responda a algumas ações penais, constato que os 

fatos submetidos à apreciação jurisdicional em tais procedimentos não 

envolveram violência ou grave ameaça contra pessoa.

As justificativas sustentadas pela Defesa para não apresentação dos 

documentos anteriormente determinados - comprovante de matrícula 

escolar- são plausíveis no presente período de exceção que vivenciamos.

Deste modo, concluo ser possível e recomendável a substituição da 

segregação cautelar por liberdade provisória. mediante uso de 

tornozeleira eletrônica e obrigação de manter o juízo informado acerca de 

seu endereço e paradeiro, não podendo deixar o perímetro urbano de sua 

cidade de residência - Mirassol D'oeste.

Expeça-se alvará de soltura, a ser cumprido se por outro motivo não tiver 

que permanecer presa.

 Deverá ser entregue cópia da presente decisão à indiciada, a fim de 

apresentar ao CDP de Mirassol D'oeste no prazo máximo de 48h a partir de 

sua soltura, para inserção do seu raio permitido para deslocamento com a 

tornozeleira.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 173243 Nr: 6131-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Leandro Oliveira da 

Silveira, Robson Ricardo da Silva Lourenço, Erisvan da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Fernando Henrique Viola Almeida - OAB:

 Vieram os autos conclusos para apreciação de pedido da defesa do réu 

Robson, a qual pretende sua colocação em liberdade.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente.

Reanalisados os autos, verifica-se mera repetição de postulação anterior 

da defesa, julgada inclusive recentemente pelo E.TJMT, o qual rejeitou a 

arguição de excesso de prazo sustentada pelo acusado Robson, 

afirmando encontrar-se o presente feito em ordem, dadas as 

particularidades da ação penal e de suas partes.

Importa frisar haver a instrução se prolongada por pedido formulado pelo 

ora postulante, o qual, embora já interrogado, discordou da reoitiva de 

testemunhas - decorrente de problemas técnicos nas mídias- sem sua 

presença, embora pudesse postular por eventual reinterrogatório 

posteriormente, caso constatasse efetiva necessidade.

Tratando-se de faculdade da Defesa, a qual assiste tecnicamente ao 

acusado, este juízo deferiu o pedido e reagendou o ato para data próxima, 

contudo, a ninguém era dado saber as consequências da pandemia que a 

todos assola no momento e veio a tornar inviável a realização da 

solenidade.

Ante o exposto, inalteradas as razões de fato e de direito já 

reiteradamente expostas nos autos e confirmadas pelo E.TJMT, indefiro o 

pedido.

Aguardem os autos em secretária o retorno das atividades presenciais no 

âmbito do Poder Judiciário, oportunidade em que, feitos conclusos, será 

designada data para finalização da instrução.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 182959 Nr: 10483-43.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Zanchim Santos, Bruno Mariano 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Proferida sentença condenatória, procedeu-se à intimação do MP e do 

acusado Bruno, o qual externou desejo de recorrer.

Intimado o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unemat a fim de apresentar as 

respectivas razões recursais, certificou-se nos autos ausência de 

providências.

Considerando-se a recente lotação de dois Defensores Públicos nesta 

Comarca, ambos com atribuições criminais, encaminhem-se-lhes os autos 
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a fim de apresentarem as razões do recurso de apelação interposto pelo 

réu Bruno.

Revogo a nomeação do NPJ, ante a atual possibilidade de atuação da 

Defensoria Pública. Intime-se com nossos agradecimentos pelos serviços 

até o momento prestados.

Com a vinda das razões do acusado Bruno, abra-se vista ao MP para 

contrarrazões.

Certifique a serventia quanto ao efetivo envio e cumprimento da precatória 

expedida para intimação do corréu Matheus.

Certifique a serventia quanto a efetiva formação dos autos de executivo 

de pena dos réus.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004009-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEMILDA SCHWAAB SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1004009-05.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SEMILDA SCHWAAB 

SAMPAIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Considerando o litisconsórcio passivo 

necessário, determino a inclusão do MTPREV no polo passivo e sua 

citação para apresentar resposta no prazo de 30 dias. Após, vista à parte 

autora e conclusos para julgamento. PONTES E LACERDA, 13 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010610-78.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERION (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010610-78.2014.8.11.0013. EXEQUENTE: JOSE BERION EXECUTADO: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Considerando que o cálculo prevê valor a 

restituir aos executados, dê-se vista às partes sobre o cálculo da 

contadoria, no prazo de cinco dias. PONTES E LACERDA, 14 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JIUSLAINE ZORZAN SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000215-39.2020.8.11.0013. AUTOR: JIUSLAINE ZORZAN SANTANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Eventual prescrição será apreciada conjuntamente com o mérito. MÉRITO 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O 

titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo 

respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência 

de prévia aprovação em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os 

Tribunais: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR 

AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO 

FGTS. 1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário 

ser declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento 

destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 
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TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). O prazo prescricional aplicável para a cobrança de valores 

não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 

05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, 

sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com 

repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve 

por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “A 

modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos 

ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da 

prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde 

logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo 

prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, 

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na 

presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, 

bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na 

jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data 

desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso 

se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente 

julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 

362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. Desse modo, somente há 

aplicação da prescrição quinquenal se a ação foi proposta após 

13/11/2019. No que concerne à demais verbas trabalhistas, o prazo 

prescricional é o quinquenal independentemente da data da propositura da 

ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por JIUSLAINE ZORZAN 

SANTANA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para: a) 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS do período não prescrito (04/02/2015 a 21/12/2018); b) condenar a 

parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente a férias e 

respectivo adicional de 1/3 (um terço) de férias do período não prescrito 

(04/02/2015 a 21/12/2018). Correção monetária: desde a data em que as 

parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-61.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000220-61.2020.8.11.0013. AUTOR: EDER ROCHA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Eventual prescrição será apreciada conjuntamente com o mérito. MÉRITO 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 
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nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (férias, 

terço constitucional), como lhe competia, a procedência do pedido neste 

aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico o entendimento 

jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos 

depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há 

vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A da Lei n.º 

8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada 

do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário”. Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O 

titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo 

respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência 

de prévia aprovação em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os 

Tribunais: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR 

AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO 

FGTS. 1. O Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário 

ser declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento 

destoa da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). O prazo prescricional aplicável para a cobrança de valores 

não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 

05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, 

sendo este o atual entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com 

repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve 

por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “A 

modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos 

ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da 

prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde 

logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo 

prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, 

contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na 

presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, 

bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na 

jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data 

desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso 

se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente 

julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 

362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. Desse modo, somente há 

aplicação da prescrição quinquenal se a ação foi proposta após 

13/11/2019. No que concerne à demais verbas trabalhistas, o prazo 

prescricional é o quinquenal independentemente da data da propositura da 

ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por EDER ROCHA DA SILVA em 

desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para: a) condenar a parte ré a 

pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS do período não 

prescrito (04/02/2015 a 21/12/2018); b) condenar a parte ré a pagar à 

parte autora o valor correspondente a férias e respectivo adicional de 1/3 

(um terço) de férias do período não prescrito (04/02/2015 a 21/12/2018). 

Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido 

pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros moratórios: 

desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

intime-se a parte vencedora para requerer o cumprimento de sentença, na 

forma da lei, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. Pontes e 

Lacerda/MT, 13 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004457-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR NUNES BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004457-75.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALCIMAR NUNES BEZERRA 

SANTANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 

APLICADO: TEMA 163 STF A sentença dispensa relatório, consoante 
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disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. A parte autora demonstrou ser 

servidora pública do ESTADO DE MATO GROSSO, e que sofre descontos 

mensais de contribuição previdenciária sobre os valores decorrentes de 

gratificação por função de coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou 

secretária escolar (FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, 

FDE.SECRET.ESC/PEB ou sigla equivalente). Aduz a parte autora que tais 

descontos são indevidos e pede sejam cessados e a repetição do indébito 

referente aos últimos cinco anos. Com efeito, razão assiste à parte autora, 

porquanto a jurisprudência remansosa em nossos tribunais é no sentido 

de que as verbas salariais transitórias não integram a base de cálculo 

para contribuição previdenciária, incluindo-se aí a gratificação de função 

de diretora escolar ou coordenação pedagógica. Nesse sentido: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DE 

CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE VERBA NÃO 

REMUNERATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO 

DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

É ilegítima a inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária de 

valores correspondentes a parcelas de natureza não remuneratória, não 

incorporável aos proventos de aposentadoria. Precedentes do STJ. (N.U 

8012720-09.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2019, 

Publicado no DJE 15/03/2019). Embora as leis estaduais mato-grossenses 

prevejam a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da 

remuneração, devem ser interpretadas conforme a Constituição Federal e 

atos normativos federais que disciplinam normas gerais sobre previdência 

social, de forma que as verbas salariais transitórias não podem ser objeto 

de contribuição previdenciária. Na espécie, as funções de diretoria 

escolar, coordenação pedagógica ou secretária de escola não são mero 

“regime de trabalho”, mas verdadeira “função gratificada”, exercida 

temporariamente pelo servidor, enquanto estiver na ativa. Todas as 

controvérsias acerca da possibilidade de contribuição previdenciária 

sobre as parcelas transitórias da remuneração, inclusive acerca do 

caráter solidário do regime previdenciário e sobre a cobertura securitária 

de outros riscos sociais, foram sepultadas pelo julgamento do RE 593.068 

pelo STF (Tema 163), que sedimentou: Ementa: Direito previdenciário. 

Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos 

Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias 

sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado 

em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) O Tema 163 do 

STF é aplicável à espécie, sem distinguishing, porque baseado em 

interpretação da Constituição Federal, e não apenas em legislação federal, 

portanto a legislação estadual de Mato Grosso não pode prevalecer. Por 

fim, quanto ao pedido de indenização por dano moral, não pode ser 

acolhido, visto que os descontos previdenciários indevidos correspondem 

a pequena parcela dos vencimentos e não comprometeram a subsistência 

do servidor, inexistindo dano exacerbado capaz de gerar angústia ou 

sofrimento intenso, caracterizando-se assim como mero dissabor não 

passível de indenização. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por ALCIMAR NUNES BEZERRA 

SANTANA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV - 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA para confirmar a tutela de urgência outrora 

deferida e: a) condenar solidariamente os réus ESTADO DE MATO 

GROSSO e MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA a fazer cessar a 

contribuição previdenciária sobre a gratificação por função de 

coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou secretária escolar 

(FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou 

sigla equivalente), no prazo de 30 dias, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento de descumprimento; b) condenar a 

parte ré MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA a restituir à parte autora 

os valores cobrados a título de contribuição previdenciária sobre a 

gratificação por função de coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou 

secretária escolar (FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, 

FDE.SECRET.ESC/PEB ou sigla equivalente) desde os últimos cinco anos a 

contar da propositura da ação. Correção monetária: desde a data em que 

as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004456-90.2019.8.11.0013
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ANDREA DE ANDRADE BRETAS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004456-90.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ANDREA DE ANDRADE 

BRETAS GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. TEMA DE REPERCUSSÃO 

GERAL APLICADO: TEMA 163 STF A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

demonstrou ser servidora pública do ESTADO DE MATO GROSSO, e que 

sofre descontos mensais de contribuição previdenciária sobre os valores 

decorrentes de gratificação por função de coordenação pedagógica, ou 

diretor escolar ou secretária escolar (FDE.COORD.PEDAGOG., 

FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou sigla equivalente). Aduz a 

parte autora que tais descontos são indevidos e pede sejam cessados e a 

repetição do indébito referente aos últimos cinco anos. Com efeito, razão 

assiste à parte autora, porquanto a jurisprudência remansosa em nossos 

tribunais é no sentido de que as verbas salariais transitórias não integram 

a base de cálculo para contribuição previdenciária, incluindo-se aí a 

gratificação de função de diretora escolar ou coordenação pedagógica. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESCONTO 

INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE VERBA 

NÃO REMUNERATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É ilegítima a inclusão na base de cálculo da contribuição 

previdenciária de valores correspondentes a parcelas de natureza não 

remuneratória, não incorporável aos proventos de aposentadoria. 

Precedentes do STJ. (N.U 8012720-09.2016.8.11.0004, TURMA 

RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 14/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019). Embora as leis 

estaduais mato-grossenses prevejam a incidência da contribuição 

previdenciária sobre a totalidade da remuneração, devem ser 

interpretadas conforme a Constituição Federal e atos normativos federais 

que disciplinam normas gerais sobre previdência social, de forma que as 

verbas salariais transitórias não podem ser objeto de contribuição 

previdenciária. Na espécie, as funções de diretoria escolar, coordenação 

pedagógica ou secretária de escola não são mero “regime de trabalho”, 

mas verdadeira “função gratificada”, exercida temporariamente pelo 

servidor, enquanto estiver na ativa. Todas as controvérsias acerca da 
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possibilidade de contribuição previdenciária sobre as parcelas transitórias 

da remuneração, inclusive acerca do caráter solidário do regime 

previdenciário e sobre a cobertura securitária de outros riscos sociais, 

foram sepultadas pelo julgamento do RE 593.068 pelo STF (Tema 163), que 

sedimentou: Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com 

repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não 

incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não 

incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019) O Tema 163 do STF é 

aplicável à espécie, sem distinguishing, porque baseado em interpretação 

da Constituição Federal, e não apenas em legislação federal, portanto a 

legislação estadual de Mato Grosso não pode prevalecer. Por fim, quanto 

ao pedido de indenização por dano moral, não pode ser acolhido, visto que 

os descontos previdenciários indevidos correspondem a pequena parcela 

dos vencimentos e não comprometeram a subsistência do servidor, 

inexistindo dano exacerbado capaz de gerar angústia ou sofrimento 

intenso, caracterizando-se assim como mero dissabor não passível de 

indenização. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL formulado por ANDREA DE ANDRADE BRETAS 

GUIMARÃES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV - 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA para confirmar a tutela de urgência outrora 

deferida e: a) condenar solidariamente os réus ESTADO DE MATO 

GROSSO e MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA a fazer cessar a 

contribuição previdenciária sobre a gratificação por função de 

coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou secretária escolar 

(FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, FDE.SECRET.ESC/PEB ou 

sigla equivalente), no prazo de 30 dias, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento de descumprimento; b) condenar a 

parte ré MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA a restituir à parte autora 

os valores cobrados a título de contribuição previdenciária sobre a 

gratificação por função de coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou 

secretária escolar (FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, 

FDE.SECRET.ESC/PEB ou sigla equivalente) desde os últimos cinco anos a 

contar da propositura da ação. Correção monetária: desde a data em que 

as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 

870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos 

índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para requerer o 

cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, 13 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 8010829-57.2015.8.11.0013 EXEQUENTE: THATYANNE BAIAO 

SILVA LITISCONSORTES: GILBERTO NUNES DA SILVA, VALQUIRIA 

NUNES RODRIGUES Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. No mesmo sentido é o Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A sentença 

homologatória de conciliação ou transação, dispensa a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em caso de inadimplemento 

poderá a parte credora requerer o desarquivamento e cumprimento da 

sentença nos próprios autos. Ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 14 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002886-69.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ASSIS DA 

CRUZ EXECUTADO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Nesta ação de cobrança movida por servidor do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA/MT foi proferida sentença na qual o ente federativo 

foi condenado a pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, 

conforme apurado em liquidação de sentença. A liquidação por 

arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil) não 

exige necessariamente a realização de perícia, podendo as partes 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor sem a necessidade de perícia. Assim se procedeu neste feito, 

dando-se oportunidade às partes para manifestação. Em razão da 

natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que 

decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes 

judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, tampouco prova pericial 

contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, também, que na liquidação 

de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que 

a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem ser analisados fatos 

anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução. 

Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo entendimento, por 

muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a instância recursal 

competente para julgamento deste tipo de ação), no sentido de julgar 

procedente o pedido inicial, para determinar a apuração em liquidação de 

sentença do índice de diferença da conversão da URV. Tanto que assim 

se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal 

entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, que 

partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo 

de Mato Grosso e de seus Municípios foi prejudicado no momento da 

conversão da URV, sem levar em conta a edição de atos normativos 

posteriores que, em curto espaço de tempo, corrigiram integralmente a 
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diferença existente a menor. Com a alteração da competência e declínio 

dos feitos da Justiça Comum para o Juizado Especial, onde, nos moldes do 

artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de 

sentença ilíquida, os magistrados dos Juizados Especiais e da Turma 

Recursal tiveram que estudar mais profundamente o assunto, apreciando 

já na fase de conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando 

decisões mais exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma 

perícia judicial. O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de 

que a liquidação de sentença é zero. Acerca do assunto discutido nos 

autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de 

relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão 

geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de 

cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No referido julgamento o STF 

estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às 

diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um 

índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal 

e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No que tange à 

discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os 

reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse 

mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, pode-se 

dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas 

genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum grano salis, eis 

que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais 

atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um 

Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a 

outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das 

diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos 

básicos, que assim podem ser sintetizados: a) A carreira do servidor tinha 

que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia 

do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV; b) A 

diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por 

aumentos salariais posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do 

fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha 

decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a 

restruturação remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve 

ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de 

eventual lei de restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três 

primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, 

considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder e 

o ente federativo a que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual 

pertença. Já a análise do quarto requisito deve ser verificada de forma 

individualizada, com documentos que atestem a data efetiva do ingresso 

do servidor na carreira em questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de 

apreciar nesta decisão, porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, 

que já foi abrangida pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo 

judicial, vedada rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e 

terceiro requisitos, é cediço que até 22/01/1993 o Município de Pontes e 

Lacerda não possuía plano de carreira dos seus servidores, o qual foi 

instituído pela Lei Municipal 228/1993. Posteriormente, a Lei Municipal 

370/1998 dispôs sobre a Carreira dos Profissionais do Magistério do 

Município de Pontes e Lacerda, criando classes, níveis de progressão e 

novos padrões remuneratórios, tratando-se claramente de lei que 

reestruturou totalmente a carreira. Mais tarde, a Lei Municipal nº 397/1999, 

de 30/03/1999, dispôs sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Pontes e Lacerda/MT, e em decorrência disso foi editada a 

Lei Complementar 02/1999, que reestruturou de forma abrangente todas 

as carreiras municipais, instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda/MT, gerando 

nova reestruturação das carreiras municipais. Em 2008 foi editada a Lei 

Complementar 63/2008, que revogou expressamente a LC 02/1999 e 

instituiu novo Plano de Carreiras do Quadro de Pessoal do Poder Executivo 

do Município de Pontes e Lacerda/MT, criando a previsão de progressão 

anual dos servidores e criando diversos adicionais de qualificação e 

capacitação, e inclusive instituindo o regime de subsídio, regime este que 

elimina toda e qualquer diferença pretérita que houvesse nos vencimentos 

básicos até então. Por fim, a Lei Complementar 92/2010 criou Plano de 

Carreiras específico para os cargos da educação municipal, gerando mais 

uma reestruturação da carreira desta categoria. Como se verifica, desde 

1994 as carreiras públicas do Município de Pontes e Lacerda/MT 

passaram por três reestruturações (em 1998, 1999 e 2008), sendo que a 

carreira da educação ainda passou por mais uma reestruturação em 2010. 

Com efeito, os acréscimos salariais decorrentes das Leis Municipais 

370/1998, 02/1999, 63/2008 e 92/2010 foram mais do que suficientes para 

repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão da 

URV e gerar ganho real da remuneração. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência 

das Leis Municipais 370/1998, 02/1999, 63/2008 e 92/2010 em diante, não 

mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem 

mesmo correção de moeda, porque os reajustes salariais concedidos a 

todos os servidores públicos do Município de Pontes e Lacerda/MT 

ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real. 

Percebe-se que a conclusão a que se chega neste feito, referente ao 

Município de Pontes e Lacerda/MT, é parecida com o que a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso apurou nas ações idênticas 

referentes à URV dos servidores do Estado de Mato Grosso, editando as 

Súmulas 10 e 11, as quais cito apenas em caráter ilustrativo: SÚMULA 10: 

Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos 

pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para 

averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à 

parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 14 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000603-73.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: FABIULA NAVARRO 

FERNANDES EXECUTADO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, etc. 

A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei 

n. 9.099/95. Nesta ação de cobrança movida por servidor do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA/MT foi proferida sentença na qual o ente federativo 

foi condenado a pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, 

conforme apurado em liquidação de sentença. A liquidação por 

arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil) não 

exige necessariamente a realização de perícia, podendo as partes 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor sem a necessidade de perícia. Assim se procedeu neste feito, 

dando-se oportunidade às partes para manifestação. Em razão da 

natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que 

decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes 

judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, tampouco prova pericial 

contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, também, que na liquidação 

de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que 

a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem ser analisados fatos 

anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução. 

Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo entendimento, por 

muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a instância recursal 

competente para julgamento deste tipo de ação), no sentido de julgar 

procedente o pedido inicial, para determinar a apuração em liquidação de 

sentença do índice de diferença da conversão da URV. Tanto que assim 

se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal 

entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, que 

partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo 

de Mato Grosso e de seus Municípios foi prejudicado no momento da 

conversão da URV, sem levar em conta a edição de atos normativos 

posteriores que, em curto espaço de tempo, corrigiram integralmente a 

diferença existente a menor. Com a alteração da competência e declínio 

dos feitos da Justiça Comum para o Juizado Especial, onde, nos moldes do 

artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de 

sentença ilíquida, os magistrados dos Juizados Especiais e da Turma 

Recursal tiveram que estudar mais profundamente o assunto, apreciando 

já na fase de conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando 

decisões mais exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma 

perícia judicial. O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de 

que a liquidação de sentença é zero. Acerca do assunto discutido nos 

autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de 

relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão 

geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de 

cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No referido julgamento o STF 

estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às 

diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um 

índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal 

e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No que tange à 

discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os 

reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse 

mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, pode-se 

dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas 

genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum grano salis, eis 

que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais 

atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um 

Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a 

outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das 

diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos 

básicos, que assim podem ser sintetizados: a) A carreira do servidor tinha 

que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia 

do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV; b) A 

diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por 

aumentos salariais posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do 

fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha 

decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a 

restruturação remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve 

ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de 

eventual lei de restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três 

primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, 

considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder e 

o ente federativo a que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual 

pertença. Já a análise do quarto requisito deve ser verificada de forma 

individualizada, com documentos que atestem a data efetiva do ingresso 

do servidor na carreira em questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de 

apreciar nesta decisão, porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, 

que já foi abrangida pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo 

judicial, vedada rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e 

terceiro requisitos, é cediço que até 22/01/1993 o Município de Pontes e 

Lacerda não possuía plano de carreira dos seus servidores, o qual foi 

instituído pela Lei Municipal 228/1993. Posteriormente, a Lei Municipal 

370/1998 dispôs sobre a Carreira dos Profissionais do Magistério do 

Município de Pontes e Lacerda, criando classes, níveis de progressão e 

novos padrões remuneratórios, tratando-se claramente de lei que 

reestruturou totalmente a carreira. Mais tarde, a Lei Municipal nº 397/1999, 

de 30/03/1999, dispôs sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Pontes e Lacerda/MT, e em decorrência disso foi editada a 

Lei Complementar 02/1999, que reestruturou de forma abrangente todas 

as carreiras municipais, instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda/MT, gerando 

nova reestruturação das carreiras municipais. Em 2008 foi editada a Lei 

Complementar 63/2008, que revogou expressamente a LC 02/1999 e 

instituiu novo Plano de Carreiras do Quadro de Pessoal do Poder Executivo 

do Município de Pontes e Lacerda/MT, criando a previsão de progressão 

anual dos servidores e criando diversos adicionais de qualificação e 

capacitação, e inclusive instituindo o regime de subsídio, regime este que 

elimina toda e qualquer diferença pretérita que houvesse nos vencimentos 

básicos até então. Por fim, a Lei Complementar 92/2010 criou Plano de 

Carreiras específico para os cargos da educação municipal, gerando mais 

uma reestruturação da carreira desta categoria. Como se verifica, desde 

1994 as carreiras públicas do Município de Pontes e Lacerda/MT 

passaram por três reestruturações (em 1998, 1999 e 2008), sendo que a 

carreira da educação ainda passou por mais uma reestruturação em 2010. 

Com efeito, os acréscimos salariais decorrentes das Leis Municipais 

370/1998, 02/1999, 63/2008 e 92/2010 foram mais do que suficientes para 

repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão da 

URV e gerar ganho real da remuneração. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência 

das Leis Municipais 370/1998, 02/1999, 63/2008 e 92/2010 em diante, não 

mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem 

mesmo correção de moeda, porque os reajustes salariais concedidos a 

todos os servidores públicos do Município de Pontes e Lacerda/MT 

ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real. 

Percebe-se que a conclusão a que se chega neste feito, referente ao 
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Município de Pontes e Lacerda/MT, é parecida com o que a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso apurou nas ações idênticas 

referentes à URV dos servidores do Estado de Mato Grosso, editando as 

Súmulas 10 e 11, as quais cito apenas em caráter ilustrativo: SÚMULA 10: 

Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos 

pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para 

averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à 

parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 14 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000568-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA EPIFANIA NOGUEIRA JURASKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000568-16.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: HELENA EPIFANIA NOGUEIRA 

JURASKI EXECUTADO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Nesta ação de cobrança movida por servidor do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA/MT foi proferida sentença na qual o ente federativo 

foi condenado a pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, 

conforme apurado em liquidação de sentença. A liquidação por 

arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil) não 

exige necessariamente a realização de perícia, podendo as partes 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor sem a necessidade de perícia. Assim se procedeu neste feito, 

dando-se oportunidade às partes para manifestação. Em razão da 

natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que 

decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes 

judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, tampouco prova pericial 

contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, também, que na liquidação 

de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que 

a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem ser analisados fatos 

anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução. 

Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo entendimento, por 

muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a instância recursal 

competente para julgamento deste tipo de ação), no sentido de julgar 

procedente o pedido inicial, para determinar a apuração em liquidação de 

sentença do índice de diferença da conversão da URV. Tanto que assim 

se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal 

entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, que 

partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo 

de Mato Grosso e de seus Municípios foi prejudicado no momento da 

conversão da URV, sem levar em conta a edição de atos normativos 

posteriores que, em curto espaço de tempo, corrigiram integralmente a 

diferença existente a menor. Com a alteração da competência e declínio 

dos feitos da Justiça Comum para o Juizado Especial, onde, nos moldes do 

artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de 

sentença ilíquida, os magistrados dos Juizados Especiais e da Turma 

Recursal tiveram que estudar mais profundamente o assunto, apreciando 

já na fase de conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando 

decisões mais exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma 

perícia judicial. O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de 

que a liquidação de sentença é zero. Acerca do assunto discutido nos 

autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de 

relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão 

geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de 

cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No referido julgamento o STF 

estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às 

diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um 

índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal 

e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No que tange à 

discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os 

reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse 

mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, pode-se 

dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas 

genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum grano salis, eis 

que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais 

atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um 

Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a 

outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das 

diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos 

básicos, que assim podem ser sintetizados: a) A carreira do servidor tinha 

que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia 

do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV; b) A 

diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por 

aumentos salariais posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do 

fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha 

decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a 

restruturação remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve 

ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de 

eventual lei de restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três 

primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, 

considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder e 

o ente federativo a que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual 

pertença. Já a análise do quarto requisito deve ser verificada de forma 

individualizada, com documentos que atestem a data efetiva do ingresso 

do servidor na carreira em questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de 

apreciar nesta decisão, porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, 

que já foi abrangida pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo 

judicial, vedada rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e 

terceiro requisitos, é cediço que até 22/01/1993 o Município de Pontes e 

Lacerda não possuía plano de carreira dos seus servidores, o qual foi 

instituído pela Lei Municipal 228/1993. Posteriormente, a Lei Municipal 

370/1998 dispôs sobre a Carreira dos Profissionais do Magistério do 

Município de Pontes e Lacerda, criando classes, níveis de progressão e 

novos padrões remuneratórios, tratando-se claramente de lei que 
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reestruturou totalmente a carreira. Mais tarde, a Lei Municipal nº 397/1999, 

de 30/03/1999, dispôs sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Pontes e Lacerda/MT, e em decorrência disso foi editada a 

Lei Complementar 02/1999, que reestruturou de forma abrangente todas 

as carreiras municipais, instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda/MT, gerando 

nova reestruturação das carreiras municipais. Em 2008 foi editada a Lei 

Complementar 63/2008, que revogou expressamente a LC 02/1999 e 

instituiu novo Plano de Carreiras do Quadro de Pessoal do Poder Executivo 

do Município de Pontes e Lacerda/MT, criando a previsão de progressão 

anual dos servidores e criando diversos adicionais de qualificação e 

capacitação, e inclusive instituindo o regime de subsídio, regime este que 

elimina toda e qualquer diferença pretérita que houvesse nos vencimentos 

básicos até então. Por fim, a Lei Complementar 92/2010 criou Plano de 

Carreiras específico para os cargos da educação municipal, gerando mais 

uma reestruturação da carreira desta categoria. Como se verifica, desde 

1994 as carreiras públicas do Município de Pontes e Lacerda/MT 

passaram por três reestruturações (em 1998, 1999 e 2008), sendo que a 

carreira da educação ainda passou por mais uma reestruturação em 2010. 

Com efeito, os acréscimos salariais decorrentes das Leis Municipais 

370/1998, 02/1999, 63/2008 e 92/2010 foram mais do que suficientes para 

repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão da 

URV e gerar ganho real da remuneração. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência 

das Leis Municipais 370/1998, 02/1999, 63/2008 e 92/2010 em diante, não 

mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem 

mesmo correção de moeda, porque os reajustes salariais concedidos a 

todos os servidores públicos do Município de Pontes e Lacerda/MT 

ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real. 

Percebe-se que a conclusão a que se chega neste feito, referente ao 

Município de Pontes e Lacerda/MT, é parecida com o que a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso apurou nas ações idênticas 

referentes à URV dos servidores do Estado de Mato Grosso, editando as 

Súmulas 10 e 11, as quais cito apenas em caráter ilustrativo: SÚMULA 10: 

Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos 

pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para 

averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à 

parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 14 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-41.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GUTIERREZ DEBROI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000092-41.2020.8.11.0013. REQUERENTE: NILSON GUTIERREZ DEBROI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Nesta ação de cobrança movida por servidor do MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA/MT foi proferida sentença na qual o ente federativo foi 

condenado a pagar as eventuais diferenças da conversa da URV, 

conforme apurado em liquidação de sentença. A liquidação por 

arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil) não 

exige necessariamente a realização de perícia, podendo as partes 

apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o 

valor sem a necessidade de perícia. Assim se procedeu neste feito, 

dando-se oportunidade às partes para manifestação. Em razão da 

natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que 

decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes 

judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla 

defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, tampouco prova pericial 

contábil, conforme se verá a seguir. Ressalto, também, que na liquidação 

de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que 

a julgou (art. 509, §4º, do CPC), porém podem ser analisados fatos 

anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução. 

Inicialmente, consigno que não desconheço o antigo entendimento, por 

muito tempo vigente no Eg. TJMT (quando ainda era a instância recursal 

competente para julgamento deste tipo de ação), no sentido de julgar 

procedente o pedido inicial, para determinar a apuração em liquidação de 

sentença do índice de diferença da conversão da URV. Tanto que assim 

se procedeu neste feito. Ocorre que, com respeitosa vênia, tal 

entendimento decorria de uma análise não exauriente da matéria, que 

partia do pressuposto de que todo e qualquer servidor do Poder Executivo 

de Mato Grosso e de seus Municípios foi prejudicado no momento da 

conversão da URV, sem levar em conta a edição de atos normativos 

posteriores que, em curto espaço de tempo, corrigiram integralmente a 

diferença existente a menor. Com a alteração da competência e declínio 

dos feitos da Justiça Comum para o Juizado Especial, onde, nos moldes do 

artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9099/95, não é permitida prolação de 

sentença ilíquida, os magistrados dos Juizados Especiais e da Turma 

Recursal tiveram que estudar mais profundamente o assunto, apreciando 

já na fase de conhecimento toda a dinâmica que o cerca, elaborando 

decisões mais exaurientes, muitas vezes suprindo a necessidade de uma 

perícia judicial. O resultado é o que se verifica nestes autos, no sentido de 

que a liquidação de sentença é zero. Acerca do assunto discutido nos 

autos, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, em 26/09/2013, de 

relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão 

geral da matéria relativa às diferenças decorrentes da conversão de 

cruzeiro real para URV e firmou o posicionamento de que: O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No referido julgamento o STF 

estabeleceu, ainda, que não é todo e qualquer servidor que tem direito às 

diferenças, mas: (...) apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um 

índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal 

e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte. 

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). No que tange à 

discussão sobre a prescrição do chamado fundo de direito, isto é, os 

reflexos do direito originalmente violado nas prestações futuras desse 

mesmo direito, o mesmo julgamento definiu que: O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 
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ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) Com este julgamento, pode-se 

dizer que toda a jurisprudência anterior a 2014, baseada em assertivas 

genéricas quanto ao direito das partes, deve ser vista cum grano salis, eis 

que não era uniformizada e tão aprofundada quanto a jurisprudência mais 

atualizada. De igual forma, julgados de um Estado, de um Município, de um 

Poder e até mesmo de uma carreira não necessariamente se aplicam a 

outros, pois para que seja reconhecido o direito à percepção das 

diferenças, é necessário preencher cumulativamente quatro requisitos 

básicos, que assim podem ser sintetizados: a) A carreira do servidor tinha 

que receber sua remuneração no próprio mês de trabalho (até o último dia 

do mês vigente) na data da conversão de cruzeiro real para URV; b) A 

diferença decorrente da conversão em URV não pode ter sido reposta por 

aumentos salariais posteriores; c) Não pode ter ocorrido prescrição do 

fundo de direito, ou seja, que na data da propositura da ação não tenha 

decorrido mais de cinco anos desde eventual lei que tenha procedido a 

restruturação remuneratória da carreira do servidor; d) O servidor deve 

ter ingressado nos quadros do serviço público antes da vigência de 

eventual lei de restruturação remuneratória da carreira. A análise dos três 

primeiros requisitos pode ser verificada de forma mais ampla, 

considerando um universo homogêneo de servidores, conforme o Poder e 

o ente federativo a que esteja vinculado o servidor e a carreira à qual 

pertença. Já a análise do quarto requisito deve ser verificada de forma 

individualizada, com documentos que atestem a data efetiva do ingresso 

do servidor na carreira em questão. Acerca do primeiro requisito, deixo de 

apreciar nesta decisão, porquanto se trata de matéria exclusiva de mérito, 

que já foi abrangida pelo manto da coisa julgada, conforme título executivo 

judicial, vedada rediscussão (art. 509, §4º, do CPC). Acerca do segundo e 

terceiro requisitos, é cediço que até 22/01/1993 o Município de Pontes e 

Lacerda não possuía plano de carreira dos seus servidores, o qual foi 

instituído pela Lei Municipal 228/1993. Posteriormente, a Lei Municipal 

370/1998 dispôs sobre a Carreira dos Profissionais do Magistério do 

Município de Pontes e Lacerda, criando classes, níveis de progressão e 

novos padrões remuneratórios, tratando-se claramente de lei que 

reestruturou totalmente a carreira. Mais tarde, a Lei Municipal nº 397/1999, 

de 30/03/1999, dispôs sobre a Reforma Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Pontes e Lacerda/MT, e em decorrência disso foi editada a 

Lei Complementar 02/1999, que reestruturou de forma abrangente todas 

as carreiras municipais, instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda/MT, gerando 

nova reestruturação das carreiras municipais. Em 2008 foi editada a Lei 

Complementar 63/2008, que revogou expressamente a LC 02/1999 e 

instituiu novo Plano de Carreiras do Quadro de Pessoal do Poder Executivo 

do Município de Pontes e Lacerda/MT, criando a previsão de progressão 

anual dos servidores e criando diversos adicionais de qualificação e 

capacitação, e inclusive instituindo o regime de subsídio, regime este que 

elimina toda e qualquer diferença pretérita que houvesse nos vencimentos 

básicos até então. Por fim, a Lei Complementar 92/2010 criou Plano de 

Carreiras específico para os cargos da educação municipal, gerando mais 

uma reestruturação da carreira desta categoria. Como se verifica, desde 

1994 as carreiras públicas do Município de Pontes e Lacerda/MT 

passaram por três reestruturações (em 1998, 1999 e 2008), sendo que a 

carreira da educação ainda passou por mais uma reestruturação em 2010. 

Com efeito, os acréscimos salariais decorrentes das Leis Municipais 

370/1998, 02/1999, 63/2008 e 92/2010 foram mais do que suficientes para 

repor a inflação, repor eventuais perdas decorrentes da conversão da 

URV e gerar ganho real da remuneração. As leis acima mencionadas, 

conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, 

constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à 

diferença da URV, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às 

diferenças pleiteadas. Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência 

das Leis Municipais 370/1998, 02/1999, 63/2008 e 92/2010 em diante, não 

mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem 

mesmo correção de moeda, porque os reajustes salariais concedidos a 

todos os servidores públicos do Município de Pontes e Lacerda/MT 

ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real. 

Percebe-se que a conclusão a que se chega neste feito, referente ao 

Município de Pontes e Lacerda/MT, é parecida com o que a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso apurou nas ações idênticas 

referentes à URV dos servidores do Estado de Mato Grosso, editando as 

Súmulas 10 e 11, as quais cito apenas em caráter ilustrativo: SÚMULA 10: 

Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Logo, desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos 

pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para 

averiguar que a liquidação de sentença é “zero”, nada sendo devido à 

parte exequente. Ante o exposto, DECLARO zero a liquidação de 

sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 14 de abril de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000428-42.2020.8.11.0014 Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aforado por LAUDIR LUIZ 

SARI e TANIA TREWS SARI em desfavor de CILDO TREVS e ANAMIR DOS 

SANTOS LOURENÇO, estando todos devidamente qualificados nos autos. 

Em síntese, os autores afirmam que são coproprietários do imóvel 

denominado rural denominado FAZENDA MECÂNICA IRAÍ, adquirido 

conjuntamente por autores e requeridos no ano de 1991, estando o imóvel 

livre e desembaraçado de qualquer onerosidade. Afirmam que, por razões 

adversas, a convivência entre as partes tornou-se impossível, diante do 

estado de animosidade existente, motivo pelo qual iniciaram os 

procedimentos extrajudiciais para dissolução do condomínio e repartição 

da área, pois, até então, o condomínio era pro indiviso, sustentando que, 

no decorrer dos procedimentos administrativos, os requeridos passaram a 

oferecer resistência injustificada à dissolução do condomínio, bem como 

apoderaram-se indevidamente de documentos técnicos necessários à 

conclusão da divisão e, ainda, recusaram-se a assinar o documento pelo 

qual manifestaram sua escolha na área que lhes seria destinada na 

divisão do imóvel. Desta forma, requerem, os autores, a concessão de 

liminar que determine aos requeridos manifestarem-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, exercendo seu direito de escolha em relação aos perímetros 

de área projetados para a divisão do condomínio. É o que merece registro. 

Isto posto, fundamento e decido. Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do CPC, e não sendo caso de aplicar-se o disposto no art. 321 de 

mesmo Códex, RECEBO a inicial e determino seu processamento. DEFIRO, 

ainda, o parcelamento das custas processuais, nos moldes do art. 96 do 

CPC. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de Processo Civil 

prevê que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo caso, ou na 

evidência do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou antecipada, 

passível de concessão antecedente ao feito principal, ou de maneira 

incidental durante o curso da ação. Ressalta-se que, para tal concessão, 

caberá ao magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para 

sua efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao 

cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 

do CPC. Neste sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 

do Diploma Processual Civil, que para que se antecipem os efeitos da 

tutela, conforme pretendido pelos autores, é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo, de sorte que, não sendo previamente demonstrada a satisfação 

de tais requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, providencia esta 

também adotável quando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida concedida. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 de 

mesmo diploma, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Pelo exame do 

processado, constato presente a probabilidade do direito, uma vez que se 

constata, pela análise da matrícula imobiliária anexada no feito, que ambas 

as partes, tanto requerentes, quanto requeridos, são proprietários do 

imóvel rural descrito na inicial, estando, portanto, em estado de condomínio 

pro indiviso, o qual, diante da animosidade demonstrada na inicial, carece 

ser desfeito. Em relação ao perigo de dano, nota-se que os requerentes 

buscam, na liminar, que sejam compelidos os requeridos a escolher uma 

das áreas mensuradas, para que possam, então, dedicar-se os autores 

apenas a área que lhes corresponderá ao final do feito, quando houver a 

efetiva dissolução do condomínio, havendo a presença do perigo de dano, 

nos autos, uma vez que a área necessita de manutenção, não sendo 

medida equânime que sejam os autores obrigados a cuidar da área por 

inteiro, e sim da parte que lhes pertencerá. Igualmente, também há risco de 

dano, pois, devem ser cumpridas as obrigações decorrentes da 

propriedade rural, como georreferenciamento, regularizações ambientais, 

encargos tributários e outros, os quais, não podem os autores suportar 

como se fossem donos da área completa, devendo ser responsáveis 

apenas por seu respectivo perímetro, além de a situação atual, em que os 

requeridos ainda não exerceram seu direito de escolha impedir os autores 

de promoverem as diligências iniciais para regularização da matrícula 

imobiliária e afins. Desta forma, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO a postulação formulada, pelo que CONCEDO LIMINAR 

pretendida para DETERMINAR aos requeridos que, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados de sua intimação, EXERÇAM seu direito de 

escolha em relação às áreas mensuradas, declarando qual desejam para 

si, sob pena de multa diária, a qual fixo em R$200,00 (duzentos reais). 

Atento ao contido no artigo 334, §4º, inc. I do CPC, que determina que a 

audiência de conciliação/mediação somente não será realizada se ambas 

as partes, expressamente, manifestarem desinteresse na solução 

consensual de conflitos, DETERMINO a remessa deste feito ao CEJUSC, 

para realização de sessão de conciliação/mediação. Intime-se a parte 

requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, do Código de 

Processo Civil), e cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, 

§2º, do mesmo códex, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo requerido na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (artigo 334, §5º, do Código de Processo Civil). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado das partes à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, do novo códex, e, ainda que 

não contestada à ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente (artigo 344). Havendo acordo em 

audiência, venham-me os autos conclusos para homologação. Porém, na 

hipótese de restar infrutífera a autocomposição, aguarde-se o prazo para 

oferecimento de contestação e, na sequência, intime-se o autor para 

impugnar a contestação, intimando-se, após, as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, vindo-me os autos conclusos na 

sequência com possibilidade de julgamento antecipado do feito. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - 967.943.481-87 (REPRESENTANTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA AS 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE 

CUMPRIMENTO DO MANDADO LIMINAR A SER CUMPRIDO PELA CENTRAL 

DE MANDADOS DE PRIMAVERA DO LESTE

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66902 Nr: 2795-38.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a citação da requerida por edital, intime-se o requerente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias pleiteando o que 

entender por direito à satisfação do objeto da causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25687 Nr: 2922-20.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORIANO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino seja a Senhora Emilia Dias do Nascimento intimada para que 

comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, se há época do óbito de José 

Floriano Nascimento, ainda era casada com ele, carreando ao feito cópia 

da certidão de casamento.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2842 Nr: 576-14.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, RODRIGO DOLFINI - OAB:26897/PR

 Vistos.

Concedo a parte autora o prazo de 20 (vinte) dias para que providencie a 

juntada ao feito de cópia atualizada do imóvel de propriedade do 

executado.

Decorrido prazo o assinalado, prossiga a parte exequente com o feito, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8168 Nr: 193-12.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida com a finalidade de intimação dos execitados 

acerca do laudo de avaliação, ou relize seu preparo para a devida 

distribuição no juízo deprecado da Comarca de Flórida-PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54022 Nr: 3651-07.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALMEIDA REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se os termos do acordo formulado às fls. 137/138, intimese

o autor para manifestar-se nos autos, em 10 (dez) dia, informando a 

integral

satisfação de seu crédito ou promovendo a devida execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 229-92.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JAMES ROBERTO BOHM, JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, MARILENE SHEREINER BOHM, CLOVIS 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Intimo a parte autora para que tome ciência da expedição do termo de 

penhora, conforme determinado às fls. 213.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70009 Nr: 1119-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVERALDO DA SILVA MEDEIROS, Rg: 

31763189, Filiação: Nilda Maria da Silva e Eraldo Francisco Medeiros, data 

de nascimento: 19/02/1987, brasileiro(a), natural de Joaquim Gomes-AL, 

convivente, pedreiro, Telefone (66) 9 9900-9236. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça ao final assinado, no cumprimento 

de seu mister constitucional estampado no art. 129, inciso I, vem, perante 

este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: EVERALDO DA 

SILVA MEDEIROS, brasileiro, convivente, pedreiro, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 3176318-9 SSP/MT, nascido aos 19.02.1987, natural de 

Joaquim Gomes/AL, filho de Eraldo Francisco Medeiros e Nilda Maria da 

Silva, com endereço indicado como sendo na Rua das Flores, n° 53, Bairro 

Jardim Olinda, na cidade de São José do Rio Claro/MT. Consta dos 

inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de fevereiro de 2017, por 

volta da 20h00m, na via pública, notadamente na Rua Xingu (em frente à 

residência de no 31), Bairro Cohab, na cidade de São José do Rio 

Claro/MT, EVERALDO DA SILVA MEDEIROS não somente conduziu veículo 

automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcoot, como também deu causa. culposamente. por . b A • mo servanc1a 

de cuidado necessário, a acidente automobilístico, tendo provocado, 

assim, lesão corporal na vítima ZENIRA DE OLIVEIRA NEVES (vide prova 

médica de fls. 42/43). [...] Ante ao exposto, incursas estão as condutas de 

EVERALDO DA SILVA MEDEIROS nas disposições constantes do art. 303, 

§ 1º, e/e art. 302, § 1°, incisos I e 1111, e art. 306, caput, todos da Lei 

Federal n° 9.503/1997, e/e art. 69, caput, do Código Penal; [...]

Despacho: Vistos,Defiro o pleito ministerial de fl. 68/69.Logo, cite-se o réu 

por edital, nos termos da decisão de fl. 55, com o prazo de 15 dias, 

observado os requisitos descritos no art. 365, do CPP. Decorrido o prazo 

editalício, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 14 de abril de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000142-41.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PECUAGRO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO (REQUERIDO)

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS Nº. 1000142-41.2019.8.11.0033 REQUERENTE: PECUAGRO 

REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

- ME REQUERIDO: ATLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO SENTENÇA Visto. Trata-se de MEDIDA 

CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE, 

proposta por PECUAGRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME, 

contra FERTILIZANTES HERINGER S.A e ATLANTA FIDC, todos 

qualificados qualificadas. Narra o requerente que adquiriu, em 04/12/2018, 

produtos da requerida Fertilizantes Heringer S.A, que gerou a nota fiscal 

no valor de R$ 14.215,00, com pagamento previsto para o dia 04/02/2019. 

Relata que ao efetuar a conferência dos produtos, observou que estava 

faltando parte da mercadoria, quando, então, solicitou que a requerida 

promovesse a entrega dos produtos faltantes. Contudo, a requerida não 

promoveu a complementação e, ainda, não gerou novo boleto com o 

abatimento do valor inerente aos itens faltantes. Relata que emitiu nota de 

devolução dos produtos não entregues e solicitou a retificação do boleto. 

Porém nenhuma providencia foi agilizada pela requerida, sendo 

surpreendida, em 14/02/2019, com o comunicado de protesto pelo suposto 

inadimplemento no valor de R$ 14.215,00, tendo como credora a requerida. 

A inicial foi instruída com documentos. A medida liminar foi deferida pela 
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decisão do Id. 18232356. A requerida Atlanta Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizado apresentou contestação arguindo, 

preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito postula pela 

improcedência da inicial (Id. 19139258). O autor aditou a inicial para fazer 

constar como pedido principal a declaração de inexistência de débito 

parcial do débito e sustação definitiva do protesto c/c reparação por 

danos morais (Id. 19256980). A requerida Fertilizantes Heringer S/A se 

manifestou no Id. 19425533, aduzindo, preliminarmente, que se encontra 

em recuperação judicial, e no mérito postulou pela improcedência da inicial. 

O aditamento da inicial foi recebido pela decisão do Id. 20285706, com 

manifestação dos requerido nos Ids. 20749670 e 27238894. A tentativa de 

conciliação restou infrutífera (Id. 28679730). Impugnação apresentada no 

Id. 28393219. Instada as partes a especificarem as provas que pretendem 

produzir, as requeridas postularam pelo julgamento antecipado do feito 

(Ids. 29786408 e 29810287) e o autor permaneceu inerte, conforme 

certidão do Id. 31163319. Relatei. Fundamento e decido. Cuida-se de 

Medida Cautelar de Sustação de Protesto, aditada para fazer constar 

como pedido principal a Declaração de Inexistência Parcial do Débito e 

Sustação Definitiva do Protesto c/c Reparação por Danos Morais, 

proposta por PECUAGRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME, 

contra FERTILIZANTES HERINGER S.A e ATLANTA FIDC. Inicialmente, 

passo a analisar a preliminar arguida pela requerida Atlanta Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado. - Ilegitimidade 

Passiva Sustenta a requerida Atlanta Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizado sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de 

que uma vez que não emitiu e tão pouco fez circular crédito, apenas 

figurou como cessionária do título de crédito. Em que pese os argumentos 

expostos pela requerida, analisando os autos, denota-se que o protesto 

do boleto que autora alega ser indevido foi realizado pela ré, o que 

demonstra sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 

Destarte, afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a 

analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. No caso, sustenta o autor que adquiriu produtos da requerida 

Fertilizantes Heringer S.A, que gerou a nota fiscal n. 107.039, no valor de 

R$ 14.215,00 (quatorze mil, duzentos e quinze reais), com pagamento 

previsto para o dia 04/02/2019. Relata que ao efetuar a conferência dos 

produtos, observou que estava faltando parte da mercadoria, 

oportunidade em que solicitou a requerida a entrega dos produtos 

faltantes. Contudo, a requerida além de não promover a complementação 

dos produtos, também não gerou novo boleto com o abatimento do valor 

inerente aos itens faltantes. Assevera que emitiu nota de devolução dos 

produtos não entregues e solicitou a retificação do boleto. Porém nenhuma 

providencia foi agilizada pela requerida, sendo surpreendido, em 

14/02/2019, com o comunicado de protesto pelo suposto inadimplemento 

no valor de R$ 14.215,00. Analisando os autos, verifica-se que o autor 

acostou Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria n. 370, no valor de R$ 

7.060,00 (sete mil e sessenta reais), emitida em 29/01/2019. Ademais, a 

parte autora acostou e-mails encaminhados à requerida Fertilizantes 

Heringer S/A informando a falta de produtos, bem como necessidade 

atualização dos boletos com o desconto da mercadoria faltante (Id. 

18214555). Assim, diante das alegações da parte autora quanto a parcial 

inexistência do débito, ante a falta de determinados produtos descrito na 

Nota Fiscal n. 107.039, competia a parte requerida comprovar 

efetivamente a entrega destes produtos, ônus do qual não se 

desincumbiu. Ora, é cediço que compete a parte ré demonstrar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o 

art. 373, II, do Código de Processo Civil. Logo, cabia as rés comprovarem a 

legitimidade do débito representado no boleto bancário no valor de R$ 

14.215,00 (quatorze mil, duzentos e quinze reais) demonstrando que 

todos os produtos descritos na Nota Fiscal n. 107.039 foram efetivamente 

entregues ao autor. Todavia, não acostou comprovante de entrega de 

mercadoria. Nesse sentido: “APELAÇÃO. DECLARATÓRIA 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ABSTENÇÃO COBRANÇA DUPLICATA. 

MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DÉBITO INEXIGÍVEL. NULIDADE DO 

TÍTULO. TITULO TRANSMITIDO POR ENDOSSO TRANSLATIVO. 

REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. - Ocorrendo o 

endosso translativo do título, o endossatário assume a responsabilidade 

pela higidez da cártula, em relação ao próprio negócio originário, cabendo 

exigir os comprovantes de entrega das mercadorias ou da prestação de 

serviços no momento de recebimento do título. - Na esteira da 

jurisprudência pátria, não obstante o endosso translativo transfira a 

propriedade do título, há responsabilidade solidária do endossante e do 

endossatário, pelos eventuais danos causados em razão da emissão, 

cobrança e protesto indevidos da cártula. - Não comprovada a entrega da 

mercadoria apta a ensejar a cobrança da duplicata, deve ser reconhecida 

a inexigibilidade do débito”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0515.17.001615-5/004, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 

11/10/2019) Desta feita, inexistindo provas de que houve efetivamente a 

entrega de todos os produtos descritos na Nota Fiscal n. 107.039, que 

ensejou a emissão do boleto bancário no valor de R$ 14.215,00 (quatorze 

mil, duzentos e quinze reais) restou comprovada a qualidade de indevida 

do protesto efetuada pela parte requerida em face da parte autora, o que 

torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade 

da ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação 

correlata. - Dano moral Tratando-se de pessoa jurídica somente se admite 

indenização por danos morais em caso de ofensa a honra objetiva , ou 

seja o seu bom nome, honorabilidade, reputação e crédito, uma vez que 

pessoa jurídica não é dotada honra subjetiva. Nesse sentido, trago a baila 

os seguintes julgados: “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. PESSOA JURIDICA. DÉBITO EQUIVOCADO DA CONTA 

BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. PARTICURIDADE DO CASO 

CONCRETO. INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PUBLICIDADE. (...). 2. 

Toda edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica 

experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, 

consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua 

imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a 

violação À honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de 

informação potencialmente lesiva à reputação da pessoa jurídica. 3. 

Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 389.410/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, 

DJe 02/02/2015). É verdade que a pessoa jurídica não tem sentimentos, 

que são próprios da pessoa física. Mas ela guarda alguns direitos 

subjetivos inseridos na esfera da personalidade que merecem proteção, 

tais como o seu nome e a sua moral. Nesse contexto, é certo que uma 

empresa que ostenta diversos protestos ou inscrições do seu nome nos 

cadastros negativos, certamente enfrenta restrições em diversos setores 

do mercado, por exemplo, a obtenção de crédito em instituições 

financeiras e os negócios jurídicos com outras empresas e com o próprio 

consumidor sendo, portanto, ponderável considerar que ela sofre danos 

morais presumidos, quando o seu nome é negativado indevidamente. Em 

sendo assim, prescindível a demonstração do dano. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO 

INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. 

PRESUMIDO. É presumível o dano moral decorrente do protesto ou 

inscrição indevida do nome nos cadastros negativos de crédito, ainda que 

a vítima seja pessoa jurídica”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.20.003394-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 

11/03/2020) Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi 

indevido o protesto e se há prova da culpa do réu, prescindível ou não, 

encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este conseqüência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 
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causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). 

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não 

dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os 

estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, 

quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do 

economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E acrescenta que, 

segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem 

cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos 

casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu 

patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário 

da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a 

inexistência parcial do débito descrito na Nota Fiscal n. 107.039, no valor 

de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais); bem como condenar a parte 

requerida, solidariamente, FERTILIZANTES HERINGER S.A e ATLANTA 

FIDC ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condeno o réu 

no pagamento das custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, consoante disposição do artigo 85, § 2.º, do CPC. Julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I 

do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se 

o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 13 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-23.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE SOUZA - COMERCIO - ME (REU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N: 1000085-23.2019.811.0033 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A REQUERIDO: J.R DE SOUZA COMÉRCIO SENTENÇA Visto. 

Trata-se de Ação de Cobrança, promovida pelo BANCO BRADESCO S.A, 

em face de J.R DE SOUZA COMÉRCIO. Narra a inicial que em 15/09/2016, 

firmou Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente no País, 

registrado sob o nº 287948, no 2º Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos de Osasco – SP. Assevera que a empresa ré não 

providenciou o acerto do valor apurado, consubstanciado na falha de 

repasse aqui apresentada, referente as operações realizadas com valor 

lançado no dia 28/05/2018, pelo que é o réu devedor da quantia total de R$ 

6.725,16 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos). 

Postula, ao final, pela condenação da empresa requerida ao pagamento do 

montante de R$ 6.725,16 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e 

dezesseis centavos). A inicial foi instruída com documentos. Citado, o 

requerido permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 31163318. O autor 

manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 29755431). 

Relatei. Fundamento e decido. Cuida-se de Ação de Cobrança, promovida 

pelo BANCO BRADESCO S.A, em face de J.R DE SOUZA COMÉRCIO. 

Diante da inércia da parte ré, decreto sua revelia. O processo encontra-se 

apto a receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo 

necessidade de produção de outras provas. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes firmaram o Contrato de Prestação de Serviço de 

Correspondente no País, pelo qual a empresa ré começou a atuar como 

correspondente bancário, conforme se afere da cláusula primeira do 

contrato: “CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1 Constitui objeto deste 

Contrato o estabelecimento dos termos e condições pelas quais a 

CONTRATADA prestará os serviços de correspondente no País ao 

CONTRATANTE, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho 

Monetário Nacional (“CMN”), que sempre deverão ser prestados sob a 

marca “BRADESCO EXPRESSO”, de propriedade do CONTRATANTE. 1.2 O 

presente Contrato regerá as condições gerais do relacionamento entre as 

Partes e para cada modalidade de serviço estipulada no item 2.1 as Partes 

celebrarão o correspondente Anexo e/ou Aditivo a este Contrato, 

conforme o caso, com as descrições técnicas, os prazos, preços e 

demais condições comerciais e operacionais referentes ao serviço 

especificado e/ou aos produtos comercializados”. Denota-se, ainda, que 

conforme previsão contratual a requerida deveria entregar ao autor todos 

os documentos e numerários recebidos que compõem o movimento no 

mesmo dia ou até o próximo dia útil subsequente, in verbis: “CLÁUSULA 

QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 4.1.9 – entregar nas 

Agências do CONTRATANTE às quais as dependências da CONTRATADA 

estejam vinculadas (“Agencias de Relacionamento”), conforme indicado no 

Anexo 1 e na forma descrita no subitem 4.1.9.1., os documentos e os 

numerários recebidos que compõem o movimento (operações/transações) 

no mesmo dia, ou até o próximo dia útil subsequente, para compor o 

movimento das Agências e facilitar a pesquisa que se fizer necessária”. 

Ocorre que a instituição autor afirma que a ré não providenciou o acerto 

do valor apurado, referente às operações realizadas com valor lançado 

no dia 28/05/2018, na quantia total de R$ 6.725,16 (seis mil setecentos e 

vinte e cinco reais e dezesseis centavos), que restou devidamente 

demonstrado pelo extrato mensal de prestação de conta do Id. 17708547. 

Como sabido, os incisos I e II, do art. 373, do CPC, instituem os ônus da 

prova para autor e réu, respectivamente. Segundo tal regra processual, 

incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, os 

fatos afirmados na petição inicial. Em contrapartida, ao réu cabe provar a 

existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Assim, cabia à parte requerida demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, demonstrando que efetuou o 

acerto do valor apurado referente as operações do dia 28/05/2018. 

Entretanto, devidamente citado para contestar os argumentos expostos na 

inicial, o requerido permaneceu inerte, Id. 31163318, o que pressupõe a 

veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 344). Há de se 
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ressaltar, que o nosso sistema jurídico não permite o locupletamento ilícito, 

e justamente no princípio que consagra sua impossibilidade de ocorrência, 

é que se fundamenta o direito da parte requerente, que efetuou operações 

bancárias em nome da autora, na condição de correspondente bancário e 

deixou de repassar os valores referente às operações realizados no dia 

28/05/2018, beneficiando-se, portanto, indevidamente a parte ré. Destarte, 

o Contrato de Prestação de Serviço de Correspondente no País celebrado 

entre as partes, bem como o extrato mensal de prestação de conta, aliado 

a revelia do requerido, demonstram, incontroversamente, a inadimplência 

no importe de R$ 6.725,16 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e 

dezesseis centavos), - Dispositivo Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança, para condenar o requerido 

J.R DE SOUZA COMÉRCIO, ao pagamento do débito no importe de R$ 

6.725,16 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), 

acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um 

por cento) ao mês desde a data do vencimento da dívida (28/05/2018). 

Condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, máxime pelo julgamento antecipado da lide, o 

qual abreviou o tempo despendido para o labor profissional. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 13 de abril 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000370-79.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI WENGRAT (AUTOR(A))

ZOLDI WENGRAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FERRETTI OAB - MT27529/A (ADVOGADO(A))

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO OAB - MT26998/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO KENGO SAITO (REU)

GILMAR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000370-79.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Interdito 

Proibitório Autor: Zoldi Wengrat e Rudi Wengrat Réus: Francisco Kengo 

Saito Gilmar da Silva Vistos etc. 1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora para, em 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais correspondentes à distribuição, porque o 

Sistema PJe acusa a inexistência de guia vinculada ao feito, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção processual sem 

resolução de mérito. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 

datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73078 Nr: 2587-20.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO HENRIQUE SANTOS ARQUAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT, 

VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO a desistência da oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) 

pelo Ministério Público, comum com a defesa Adalberto Júnior de Assis, 

conforme requerimento ministerial de fls. 71/73 e anuência (tácita) pela 

defesa à fl. 76.

2. DESIGNO audiência de instrução em continuação para o dia 11 (onze) 

de agosto de 2020, às 14h30min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE/REQUISITE o réu, para que compareça na solenidade 

processual designada.

b) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do(s) réu(s) conforme 

procuração de fl. 61.

c) EXPEÇA-SE mandado de condução coercitiva em desfavor da(s) 

testemunha(s) JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA.

d) CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 1176-44.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA STEFANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Vistos etc. 1. (...) 2. Conforme claramente explicado pelo Sr. Contador, 

resta equivocada a utilização de juros compostos para atualização do 

débito, devendo ser utilizados juros simples. Ademais, estes devem ser 

calculados a partir da intimação da parte exequente para cumprimento 

voluntário da sentença. 3. Assim, sem maiores delongas e, embasado na 

certidão elaborada às fls. 187/187-verso, acolho a impugnação para 

reconhecer o excesso de execução e, via de consequência, HOMOLOGO 

os cálculos trazidos pela executada. Condeno o impugnado/exequente ao 

pagamento das custas processuais, bem como aos honorários do 

procurador da impugnante/executada, que, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). Preclusa a via recursal, 

certifique-se e intime-se os patronos dos litigantes para, em 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65086 Nr: 1688-56.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA CANDIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RAIMUNDA 

CANDIDA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO para fornecimento de 

medicamentos.

Após o trâmite regular do processo, foram julgados procedentes os 

pedidos formulados na inicial, conforme sentença de fls. 88/91-verso, 

tendo transitado em julgado, conforme certidão de fl. 101.

Petição do Estado de Mato Grosso à fl. 102, postulando pelo desbloqueio 

de valores constritos em razão do cumprimento da decisão.

É o relato do essencial. Decido.

2. Em análise aos autos possível verificar que, apesar da concessão da 

tutela de urgência postulada pela autora na exordial, não houve 

cumprimento espontâneo, razão pela qual, às fls. 51/55, houve o 

deferimento e consequente bloqueio de valores para realização do 

procedimento, consistente na medicação e respectiva aplicação, valor 

este liberado em favor do Instituto Mato-Grossense de Oftalmologia (fls. 

73/74), restando comprovada a realização do procedimento à fl. 82.

3. Assim, indefiro o pedido formulado à fl. 102 e determino o retorno dos 

autos ao arquivo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66808 Nr: 2742-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS, EDVAN MACHADO 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 Vistos etc.

1. Defiro a quota ministerial de fls. 134/136.

2. Inexistindo qualquer questão preliminar invocada na resposta à 

acusação de fls. 131/132 apresentada por EDVAN MACHADO ANDRADE 

e, inocorrente qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 (quatorze) de 

julho de 2020, às 14h30min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE e/ou REQUISITEM-SE o(a)s denunciado(a)s, a(s) vítima(s) e 

a(s) testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia comuns com a 

defesa (fl. 08) e exclusivas da defesa de Edvan Machado Andrade (fl. 

132).

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato [Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”].

b) INTIME(M)-SE, via DJE, o(a/s) advogado(a/s) do(s) réus conforme 

procurações de fls. 123 e 133.

c) EXPEÇA-SE mandado de condução coercitiva em desfavor das 

testemunhas VERA DA SILVA AMORIM e LUCAS DO NASCIMENTO LIMA.

d) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000462-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BONETTI (AUTOR(A))

SERGIO BONETTI (AUTOR(A))

MARIA ESTELA BISCARO BONETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB - MT21408/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO OAB - MT0013592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONINHO (REU)

VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA (REU)

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS CABO DE REIS 

(REU)

BATORÉ (REU)

AGNALDO HORACIO (REU)

MISAEL MESSIAS (REU)

JAIME CRISTÃO PAIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº:  1000462-28.2018.8.11.0033 T ipo de Ação : 

Reintegração/Manutenção de Posse Requerente(s): i) Adair Bonetti ii) 

Maria Estela Biscaro Bonetti iii) Ségio Bonetti Adv.(a/s): Fernando Henrique 

Cesar Leitão e Outros Requerido(s): (i) Agnaldo Horário Sem 

representação nos autos (ii) Valdeci Fernandes de Oliveira Adv.: Valdir 

Bruno Engel (iii) Vulgo “Batoré” Adv.: Mosar Fratari Tavares (iv) Misael 

Messias Adv.: Mosar Fratari Tavares (v) Jaime Tristão Paim Adv.: Mosar 

Fratari Tavares (vi) Vulgo “Toninho” Sem representação nos autos (vii) 

Associação de Pequenos Produtores Rurais Cabo de Reis Adv.: Mosar 

Fratari Tavares Vistos etc. 1. O estágio processual em que se encontra 

estes autos não me permite, embora a contragosto, prolatar julgamento 

conforme o estado do processo, diante da existência de irregularidades e 

vícios sanáveis no feito. 2. Defiro o pedido do autor de Id. 19955189, em 

ordem a determinar a exclusão do réu “Toninho” do polo passivo da 

demanda. Embora o art. 329, inciso II, do CPC/2015, exija o consentimento 

do réu para que a parte autora possa alterar ou aditar os elementos da 

demanda (partes, causa de pedir e pedido), de se notar que, na espécie, 

vários são os réus (alguns, inclusive, já tendo apresentado contestação) 

e o que se pede a exclusão (vulgo “Toninho”) não fora pessoalmente 

citado, a revelar a desnecessidade de seu prévio consentimento. 3. Ante 

a renúncia ao mandato do patrono de alguns dos réus, revela-se 

necessária a suspensão do processo para que seja sanado o vício, a teor 

do art. 76, caput, do CPC/2015. Suspendo, por isso, o processo até que 

haja regularização da representação processual dos réus Agnaldo 

Horácio, Edson José Ribeiro, vulgo “Batoré”, Misael Messias da Silva, 

Jaime Tristão Paim e Associação de Pequenos Produtores Rurais Cabo de 

Reis. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) 

Retifique-se o sistema para excluir o réu “Toninho” do polo passivo da 

ação, bem como para excluir o advogado Mosar Fratari Tavares, OAB/MT 

3239-B, como patrono de alguns dos réus. b) Expeça-se Carta Precatória 

para a Comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de intimar o réu Agnaldo 

Horário (endereço de Id. 20469486 – pág. 14) para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, regularizar sua representação processual, 

constituindo novo advogado, sob pena de ser considerado revel 

(CPC/2015, art. 76, § 1º, II), bem como juntar documentação probatória que 

comprove a incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das 

despesas inerentes às taxas e custas judiciárias. c) Intimem-se, 

pessoalmente, os réus (i) Associação de Pequenos Produtores Rurais 

Cabo de Reis (endereço Id. 20382216 – pág. 1), (ii) Misael Messias da 

Silva (endereço Id. 20382216 – pág. 3), (iii) Jaime Tristão Paim (endereço 

Id. 20382216 – pág. 6), e (iv) Edson José Ribeiro, vulgo “Batoré” 

(endereço Id. 20382216 – pág. 7), para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, regularizarem sua representação processual, constituindo novo 

advogado, sob pena de serem considerados revéis (CPC/2015, art. 76, § 

1º, II). d) Transcorrido os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se 

e retornem conclusos para julgamento conforme o estado do processo. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000285-98.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT15645-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R F FURIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Procedi, nesta data, à consulta INFOJUD, que retornou negativa. 

Quanto à pesquisa realizar-se em nome dos sócios administradores, 

comprove esta qualidade a parte Exequente, em 5 (cinco) dias e voltem 

para análise. São José do Rio Claro, 13 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-02.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA INASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E PRODUCAO DE SEMENTES CELESTINO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO VENANCIO OAB - SP0188343A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADEILTON FERREIRA DAS FLORES (TESTEMUNHA)

BRENO JOSÉ MORETTI CORTES (TESTEMUNHA)

ANDRÉ GIOVANI NETO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Manifestem-se as partes sobre a missiva devolvida sem 

cumprimento para oitiva da testemunha. Em caso de insistência, junte aos 

autos o endereço atualizado e, após, expeça o cartório a diligência. Em 

caso de desistência, intimem-se as partes para alegações finais, em 10 

dias cada, e voltem para sentença. São José do Rio Claro, 13 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-08.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO (TESTEMUNHA)

JULIO CEZAR BRIANTE (TESTEMUNHA)

JULIA PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS N. 1000819-08.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ABEL PEREIRA 

ROCHA REQUERIDO: JULIA PEREIRA DA CRUZ SENTENÇA Visto. Trata-se 

de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ABEL PEREIRA 

ROCHA, em face de JULIA PEREIRA DA CRUZ. Analisando os autos, 

verifico que embora devidamente cientificada, a parte promovente não 

compareceu na audiência de conciliação, consoante se observa no termo 

do Id. 27847253. Impede destacar que nos processo em trâmites perante o 

Juizado Especial é necessário o comparecimento pessoal da parte autora, 

nos termos do Enunciado n. 20 do Fonaje, in verbis: “Enunciado 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. Assim, a ausência do 

autor na audiência, implica a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, in verbis: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”. 

Registra-se, que o pedido de desistência foi formulado pelo advogado do 

requerente, em sede de audiência de conciliação, quando já constatada 

sua ausência. Assim, forçoso a extinção do feito, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Diante o exposto, julgo extinto o processo sem apreciar 

o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, 

facultando desde já o levantamento dos documentos que instruíram a ação 

à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às suas expensas. 

Condeno a parte promovente a pagar as custas e despesas processuais, 

na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. Determino que os autos 

sejam calculados e intimado a sucumbente a prepará-lo, conforme já 

expendido. Caso não quite as custas, determino que seja averbado à 

margem da distribuição, não se permitindo desarquivamento e nem 

fotocópias sem que antes seja preparado o feito. Diante da atuação do Dr. 

Ricardo Buss Sonnemberg como Advogado Dativo, cuja nomeação se deu 

nos autos, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, no valor de 2 URH, conforme Tabela de 

Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil. Ademais, 

diante da atuação da Dra. Lucivane Minusculi Basso como Advogada 

Dativa, cuja nomeação se deu nos autos, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 2 URH, 

conforme Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados 

do Brasil. Expeça-se certidão em favor dos advogados dativos, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrar do Estado de 

Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). Com o trânsito em julgado 

da decisão, o que impõe seja certificado, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 22 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000077-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE PAULA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que se manifeste, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000219-84.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDECI GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que se manifeste, requerendo o que entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-13.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, proposta por Maria de 

Fátima Gonçalves ME, em face de Emilia Rocha. Compulsando os autos, 

verifico a parte autora devidamente intimada para informar o atual 

endereço da parte requerida, permaneceu inerte, conforme se denota do 

Id. 31189178. Registra-se que nos processos em trâmite perante o 

Juizado Especial é vedada a citação/intimação por edital. Desta feita, a 

ausência de informação acerca do atual endereço da parte requerida, 

impede o prosseguimento o feito, sendo, portanto, forçoso a extinção sem 

julgamento do mérito. Isso posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95, § 

4º: Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se São José do Rio Claro/MT , 13de abril 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-71.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALAMINO (REQUERIDO)

ANTONIO ALAMINO CASSERES (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE MARCOS LUIZ ALAMINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))
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INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VANDERLEY DE JESUS GARCIA (TESTEMUNHA)

MICHEL DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

VALDECIR MEDEIROS (TESTEMUNHA)

REINALDO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS: 8010115-71.2014.8.11.0033 REQUERENTE: PEIXOTO E CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: ANTONIO ALAMINO CASSERES, MARCOS LUIZ 

ALAMINO e MARCOS ALAMINO SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Cobrança, ajuizada por PEIXOTO E CIA LTDA, em face de ANTONIO 

ALAMINO CACERES, MARCOS LUIZ ALAMINO e MARCOS ALAMINO. 

Sustenta a parte autora que prestou serviços de retifica e mecânica, bem 

como efetuou a troca de peças na colheitadeira de grãos de propriedade 

dos requeridos, no valor de R$ 12.027,08 (doze mil, e vinte e sete reais e 

oito centavos). Relata que os requeridos quitaram parcialmente a dívida, 

estando em débito apenas os cheques nº. 850153, 850154 e 850155, 

todos no valor de R$ 3.486,36 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais 

e trinta e seis centavos), da conta corrente nº. 8.403-4, agência 4101-7, 

Banco do Brasil S/A, titularidade de Marcos Alamino. Assevera, ainda, que 

embora os cheques sejam de titularidade apenas de Marcos Alamino, o 

serviço foi autorizado e recebido pelo segundo requerido Marcos Luis 

Alamino, que também beneficiou do primeiro requerido Antonio Alamino 

Caceres, já é o proprietário do bem. Postula que os requeridos sejam 

compelidos a efetuar os pagamentos do valor de R$ 12.150,44 (doze mil 

reais, centos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos). A parte 

requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a inépcia da 

inicial, e no mérito sustentou que contratou os serviços da autora para o 

conserto da colheitadeira, tendo sido pago R$ 10.000,00 (dez mil reais) de 

entrada e o restante R$ 10.459.08 (dez mil quatrocentos e cinquenta e 

nove reais e oito centavos) que fora parcelado em 3 (três) vezes de R$ 

3.486,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais). Relatou que após o 

conserto a máquina apresentou defeito novamente e, mesmo tendo 

contatado empresa autora, esta permaneceu inerte. Ao final, postula pela 

restituição da quantia paga pelo requeridos em relação ao motor da 

colhedeira, ou ainda, que o valor pago seja abatido no saldo em aberto 

com a empresa requerente. No decorrer do procedimento foi colhido os 

depoimentos pessoais da parte autora, na pessoa de Dorileu Souza 

Peixoto e o requerido Marcos Alamino, bem como inquiridas as 

testemunhas Reinaldo da Silva, Michel dos Santos Silva, Valdecir Medeiros 

e Vanderley de Jesus Garcia (Id. 16348960). O autor apresentou 

alegações finais no Id. 17899365 e o requerido no Id. 18314110. Relatei. 

Fundamento e decido. Cuida-se de Ação de Cobrança, ajuizada por 

PEIXOTO E CIA LTDA, em face de ANTONIO ALAMINO CACERES, 

MARCOS LUIZ ALAMINO e MARCOS ALAMINO. Inicialmente, passo a 

analisar a preliminar arguida. - Inépcia da inicial A preliminar deve ser 

rejeitada. Para que seja declarada a inépcia da inicial, necessária a 

presença de um dos elementos dispostos no artigo 330, parágrafo único 

do CPC, in verbis: “Art. 330 § 1o Considera-se inepta a petição inicial 

quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” Não é o caso da 

inicial dos autos, eis que ausentes os vícios elencados no artigo 

supratranscrito. Ademais, a parte autora demonstrou que se enquadra em 

uma das hipóteses estabelecidas no artigo 8º, parágrafo primeiro da Lei 

nº. 9.099/95. Insta consignar, ainda, que perfeitamente cabível a 

propositura de ação de cobrança embasada em cheque prescrito. 

Observe: “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AD CAUSAM - PERTINÊNCIA ABSTRATA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

- AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - CHEQUES PRESCRITOS - AVAL - 

IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO 

INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. - A legitimidade para a causa, conforme a teoria da 

asserção, diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito 

material controvertido. Assim, se em uma análise preliminar do feito 

verifica-se que o pedido do autor deve ser dirigido aos réus em razão dos 

fatos e fundamentos deduzidos na inicial, há pertinência subjetiva para o 

feito. - Ao credor que tem prova escrita de seu direito, por título sem 

eficácia de título executivo mas com os requisitos da certeza, liquidez e 

exigibilidade, a lei contempla a faculdade de recorrer às vias ordinárias, 

pleiteando a condenação do devedor, ou ao procedimento monitório, na 

qual o réu não é citado para contestar a ação, mas sim para saldar a 

dívida no prazo estabelecido em lei, afigurando-se, portanto, adequada a 

ação de cobrança ajuizada com esse fim. – (...)”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0056.05.105695-2/001, Relator(a): Des.(a) Elpídio Donizetti , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2010, publicação da súmula em 

19/10/2010). Destarte, é adequada a via eleita pelo autor, razão pela qual 

afasto a preliminar arguida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos. 

No caso, sustenta a parte autora que prestou serviços de retifica e 

mecânica, bem como efetuou a troca de peças na colheitadeira de grãos 

de propriedade dos requeridos, os quais quitaram parcialmente a dívida, 

estando em débito no valor de R$ 10.459,08 (dez mil, quatrocentos e 

cinquenta e nove reais e oito centavos), representados pelos cheques nº. 

850153, 850154 e 850155, cada um no valor de R$ 3.486,36 (três mil, 

quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos). Os 

requeridos, por sua vez, confirmam a contrataram os serviços da 

empresa autora para o conserto da colheitadeira tendo sido pago R$ 

10.000,00 (dez mil reais) de entrada e o restante R$ 10.459.08 (dez mil 

quatrocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) que fora 

parcelado em 3 (três) vezes de R$ 3.486,00 (três mil, quatrocentos e 

oitenta e seis reais). Todavia, relatou que após o conserto a máquina 

apresentou defeito novamente e, mesmo tendo contatado empresa autora, 

esta permaneceu inerte. Desta feita, resta incontroverso a contratação da 

empresa autora para efetuar reparos na colheitadeira dos requerido, no 

valor de R$ 20.459,08 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

oito centavos), sendo pago R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada e o 

restante R$ 10.459.08 (dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 

oito centavos) parcelado em 3 (três) vezes de R$ 3.486,00 (três mil, 

quatrocentos e oitenta e seis reais) nos cheques n. 850153, 850154 e 

850155 que instruem a exordial. Portanto, a controversa cinge-se quanto à 

falha na prestação do serviço, pois, segundo os requeridos após o 

conserto o equipamento apresentou defeito novamente. Dispõe o Código 

de Defesa do Consumidor, acerca da responsabilidade pelo fato do 

produto e do serviço: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as 

partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no 

parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e 

oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser 

convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do 

consumidor.” Consoante se observa a parte autora, representada por 

Dorileu Souza Peixoto, em juízo, relatou que prestou serviços para o 

conserto do motor da colheitadeira, salientado que o requerido Marcos 

Alaminio levou o motor até o estabelecimento para os reparos e 

posteriormente buscou o motor para ser colocado na colheitadeira. 

Relatou, que alguns dias depois o requerido informou que o motor estava 

esquentando, oportunidade em que foi até o local e efetuou reparos na 

montagem no motor, que havia sido feita por funcionários do requerido. 

Asseverou que quando saiu do local, a colheitadeira estava 
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funcionamento perfeitamente, bem como que não foi informado da 

existência de qualquer outro defeito no equipamento. Ocorre que as 

demais testemunhas inquiridas em juízo, Reinaldo da Silva, Michel dos 

Santos Silva, Valdecir Medeiros e Vanderley de Jesus Garcia , 

confirmaram os relatados pelo Sr. Dorileu Souza Peixoto. Salientando que 

após o segundo reparo realizado pelo autor, a máquina novamente 

apresentou defeito, tendo sido guardada no barracão e posteriormente 

vendida. Destaca-se, que as testemunhas inquiridas não foram claras 

quando ao fato do autor ter conhecimento deste último defeito 

apresentado no equipamento. Desta feita, muito embora as testemunhas 

tenham relatado acerca do defeito no equipamento, não foram claras ao 

especificar qual seria o referido defeito, nem tampouco que seriam em 

decorrência da má prestação do serviço do autor. Assim, não restou 

demonstrado a existência de nexo causal entre o defeito apresentado no 

equipamento e a má prestação de serviço do autor. Ademais, a empresa 

Jumasa, para a qual os requeridos alegam terem vendido a máquina, 

informaram que nunca foi procurada pelo Sr. Marco Luis Alamino e nem 

fez reparo em motor de sua propriedade, sendo que este sequer não 

possui cadastro na empresa, conforme ofício do Id. 16751292 Registra-se, 

ainda, que os e-mails acostados pelos réus, referentes à venda da 

máquina com motor defeituoso e abaixo do valor de mercado são datados 

de 26/01/2011, tendo a ordem de serviço n. 7.815 sido aberta em 

11/01/2011 e a ordem de serviço n. 8.067, aberta em 08/02/2011 (Id. 

16972778), de modo que não se mostram aptas à comprovar o alegado 

defeito nas máquinas, já que se refere a fatos ocorridos dois anos antes 

dos serviços prestados pelo autor em 03/04/2013. Assim, denota-se que 

os requeridos não lograram em comprovar o nexo de causalidade entre o 

defeito apresentado no equipamento e a falha na prestação do serviço do 

autor, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do 

art. 373, II, do Código de Processo Civil. Destarte, devidamente 

demonstrada a prestação do serviço e o débito no valor de R$ 10.459.08 

(dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), forçoso é 

a procedência da inicial. Com relação ao termo inicial para incidência das 

correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotonio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida, Antonio Alamino Casseres, Marcos Luiz Alamino e Marcos 

Alamino, ao pagamento da quantia resultante da emissão dos cheques, no 

valor total de R$ 10.459.08 (dez mil quatrocentos e cinquenta e nove reais 

e oito centavos), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o 

inadimplemento. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-14.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ALBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Tendo em vista a informação das partes ID 29155637, extingo o 

feito, por satisfação, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro-MT, 14 de abril 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-77.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIVINO SOUZA BASSETTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

AUTOS: 1000547-77.2019.811.0033 DECISÃO Visto, A parte requerida 

opôs embargos de declaração com fundamento em contradição na fixação 

do valor dos danos morais, já que a fundamentação da sentença prevê o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o dispositivo o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Relatei. Fundamento e Decido. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.” Já o Prof. José Frederico 

Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. 

atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

o erro, a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade 

ocorre quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo 

que a contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas 

e, por fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento 

da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. 

Verifico, no caso em análise, a contradição mencionada já que a decisão 

embargada fundamentou o valor de R$ 6.000,00 a título de indenização por 

danos morais e no dispositivo constou erroneamente e em contradição o 

valor de R$ 4.000,00, devendo prevalecer o valor cuja fundamentação 

impôs o valor indenizatório. Dessa forma, acolho os presentes embargos 

de declaração para o fim de declarar a sentença embargada, nos 

seguintes termos: (...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de determinar o cancelamento do contrato de prestação 

de serviços GMS/GPS, declarar a inexistência do débito discutido nos 

autos, bem como condenar a parte requerida, SASCAR - TECNOLOGIA E 

SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. No mais, permanecem inalterados os demais termos da 

sentença proferida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000890-25.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE SCHWINGEL OAB - MT0008957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Cuida-se de execução de título judicial, a qual busca a satisfação 

do crédito arbitrado em Unidade Referencial de Honorários, proposta por 

Marcos André Schwingel, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado, o Executado, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado não se opôs ao valor apresentado 

em execução (id 27500271). É o relatório. Fundamento e DECIDO. 

Conforme consignado no relatório, o Executado não se opôs ao valor 

apresentado pela Exequente. Diante o exposto, e por não haver qualquer 

irregularidade no cálculo apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o 

cálculo de id 25586793, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e taxas, conforme Lei Estadual n.º 11.077/2020. Proceda 

conforme Provimento n.º 20/2020-CM; com o cálculo, expeça-se a RPV, 

atentando-se aos dados bancários informados, após, com a comprovação 

do pagamento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. Vila Rica/MT, 14 de abril de 2020. Ivan 

Lúcio Amarante Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-48.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDETE CEMIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

1000020-48.2017.8.11.0049. EXEQUENTE: SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO EXECUTADO: IDETE CEMIM Vistos em regime de exceção. 

INDEFIRO o pleito de citação do réu com hora certa, porquanto a 

nomeação de curador especial, que pode decorrer desse tipo de citação, 

é incompatível com o rito do Juizado Especial. Portanto, intime-se o 

Reclamante para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000502-25.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADILA LORRANY NUNES MESSIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 8 de agosto de 2019 , às 9 horas (MT). VILA RICA, 

4 de julho de 2019. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-80.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FERNANDO RUBIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL OAB - MT14883/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010012-16.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA ISABEL GOMES MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-69.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos, Recurso tempestivo e 

preparo devidamente recolhido. Desta forma, RECEBO o recurso 

inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei n. 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, caso queira. Após, REMETAM-SE os autos à Turma 
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Recursal do Juizado especial Cível, com nossas homenagens. 

CUMPRA-SE. VILA RICA, 23 de outubro de 2018. Carlos Eduardo de Moras 

e Silva Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000086-23.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000086-23.2020.8.11.0049. EXEQUENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME 

EXECUTADO: CLAUDEMIR MORAIS Em análise do pedido verifico que a via 

escolhida é inadequada para atender o pleito. Em face do sincretismo 

processual marcante em nossa legislação processual a fase de 

cumprimento de sentença deve ser feita no bojo do processo principal ( n. 

1000409-96.2018.8.11.0049) e não em autos apartados. Desta forma, a 

extinção do feito é medida que se impõe diante da inadmissibilidade da via 

eleita. Ademais, em análise do feito principal consta que as partes 

formulado acordo. Diante do exposto, indefiro o recebimento da petição 

inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no 

art. 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a sentença e não 

havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Vila Rica, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010020-22.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA PEDROSO (EXECUTADO)

WALISON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010020-22.2016.8.11.0049. EXEQUENTE: FERNANDO ALVES DE 

ALMEIDA EXECUTADO: TANIA PEDROSO, WALISON DA SILVA Vistos em 

regime de exceção. Relatório dispensado nos termos do art., 38 da Lei 

9099/95. A parte autora, devidamente intimada a se manifestar, quedou-se 

inerte. In casu, os autos estão paralisados por mais de 30 (trinta) dias, 

situação essa que configura desinteresse superveniente na efetivação da 

tutela jurisdicional. Por outro lado, no rito adotado pela Lei 9.099/95 é 

desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para extinção do 

processo. Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO sem apreciação 

de mérito com base no art., 485, inciso III do CPC c/c art., 51, caput, da Lei 

9099/95. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem – 

se os autos. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-58.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FERREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010037-58.2016.8.11.0049. REQUERENTE: LAERCIO FERREIRA 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos em regime de 

exceção. As partes compuseram amigavelmente, por meio de acordo 

realizado e encartado ao processo. Para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em 

consequência julgo extinto o presente feito com lastro legal no disposto no 

art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a ré já 

adimpliu sua obrigação, após a certificação do trânsito em julgado desta 

decisão, promova-se o arquivamento do feito. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000322-17.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO KRAMPE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 14 de abril de 

2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000481-91.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o recolhimento da(s) diligência(s) do oficial de justiça 

visando o cumprimento do(s) mandado(s) de citação/intimação, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/ ALTO GARÇAS - MT, 14 de abril de 

2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000193-46.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. E. C. E. -. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BISKER OAB - SP118681 (ADVOGADO(A))

ITAMAR RODRIGUES OAB - SP244323 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000193-46.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

GOLIN TRANSPORTES EG CUBATENSE EIRELI - ME REU: NILSON MULLER 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por GOLIN TRANSPORTES EG CUBATENSE EIRELI, 
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em face de NILSON MULLER, todos qualificados nos autos. 2. 

Regularmente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o 

recolhimento das custas judiciais iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a autora manteve-se inerte. É o relatório. Fundamento e 

decido. 3. O não pagamento das custas e despesas de ingresso enseja o 

cancelamento da distribuição do processo e a extinção do feito por falta 

de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular. 4. É sabido que “não formada a relação processual, a ausência do 

pagamento de preparo no prazo legal conduz ao cancelamento da 

distribuição e ao arquivamento dos respectivos autos, independentemente 

da int imação pessoal” (STJ – 3ª.  Turma -  REsp 

722198/GO-2005/0017765-0, relator Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO, j. 15/12/2005, p. DJ 10.04.2006 p. 187). 5. O preparo 

da inicial retrata ÔNUS PROCESSUAL da parte autora, não amparada pelo 

benefício da assistência judiciária gratuita, cujo descumprimento acarreta 

a sanção prevista no artigo 290 do CPC/2015, segundo o qual “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.” 6. Na espécie, a parte autora foi regularmente 

intimada na pessoa de seu advogado (art. 456, §3º, da CNGC), para 

recolher as custas judiciais iniciais, contudo, permaneceu inerte, conforme 

certidão de id n. 23219051, de forma que, impossível o prosseguimento do 

feito sem o adequado preparo. 7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 290, ambos do Código 

de Processo Civil, por conseguinte, DETERMINO O CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO relativamente ao presente feito. 8. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios. 9. REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000274-92.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIVINA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme Portaria-Conjunta 

n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Com Resolução do Mérito->Homologação de Transação Vistos. 

Cuida-se Ação Previdenciária em que se busca a concessão de 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, ajuizada por CLAUDIA DIVINA 

DUARTE, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos. Após regular trâmite processual, o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS formulou proposta de 

acordo no ID 25631670, sendo a mesma aceita pela parte autora no ID 

27069801, que pugnou por sua homologação e extinção dos presentes 

autos. É o relatório. Fundamento e decido. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. O artigo 3º do CPC 

dispõe que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos. Já o artigo 840 do Código Civil reza que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas.” Se a transação recair sobre direitos contestados em juízo, será 

feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos 

transigentes e homologado pelo juiz (CC, artigo 842). Nesta hipótese, a 

cognição judicial é sumária, porquanto restrita à verificação do 

preenchimento dos requisitos extrínsecos de validade do ato (juízo de 

delibação). O artigo 104 do Código Civil preconiza que a validade do 

negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Na espécie 

vertente, em juízo de delibação, dessume-se que a transação firmada 

entre as partes, preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem 

pública e encontra-se inserida no princípio da autonomia da vontade, além 

de pôr fim ao litígio pela autocomposição. Assim, por serem a partes 

capazes e estarem devidamente representadas, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes. Considerando que a extinção pela homologação 

de acordo é ato incompatível com o desejo de recorrer (art. 1.000, 

parágrafo único, do CPC), DETERMINO que seja certificado o trânsito em 

julgado desta decisão. No mais, INTIME-SE a Autarquia para que promova 

a implantação do benefício em favor da parte autora, bem como 

providencie a confecção dos cálculos de liquidação, conforme acordado. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000017-67.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

PRECISAO SERVICOS DE COLHEITAS MECANIZADAS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DRISDELLE LOPES SILVA OAB - MG152017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO SETOR DE TRIBUTOS DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000017-67.2019.8.11.0035. 

IMPETRANTE: PRECISAO SERVICOS DE COLHEITAS MECANIZADAS LTDA 

- ME IMPETRADO: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS, GERENTE DO SETOR DE 

TRIBUTOS DA COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT Vistos. Trata-se de ação 

constitucional de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, impetrado por 

PRECISÃO SERVIÇOS DE COLHEITAS MECANIZADAS LTDA, tendo como 

autoridade coatora apontada/indicada o Gerente do Setor de Tributos da 

Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT, cujos pedidos são, entre outros, in 

limine e inaudita altera parte, para determinar que a autoridade coatora 

permita que o impetrante, independentemente da inadimplência tributária, 

emita notas fiscais eletrônicas. Sustenta que é prestador de serviços de 

colheitas mecanizadas neste Município e, no dia 17 de janeiro de 2019, 

recebeu um e-mail do Impetrado, afirmando que a partir daquela data ela 

não teria mais permissão para emitir Notas Fiscais Eletrônicas, em face da 

existência de dívida ativa, parcelada e não paga. A liminar pleiteada foi 

concedida no id n 17557448. Regularmente notificada, a autoridade 

coatora prestou informações (id n. 17916819), alegando, preliminarmente, 

que atendeu a liminar (liberou no sistema o acesso a emissão de notas à 

impetrante) e que inexiste o direito líquido e certo, pelo que, requer a 

extinção da ação sem resolução do mérito. No mérito, requer a denegação 

da segurança por entender que lhe faltam os pressupostos necessários 

para concessão. Diz que o bloqueio foi necessário para a localização dos 

responsáveis pela empresa inadimplente, para cumprimento de suas 

obrigações fiscais. O impetrante rebateu os argumentos apostos nas 

informações prestadas pelo Impetrado (id n 18166528), em seguida, o 

Ministério Público manifestou-se favorável à concessão da ordem, 

argumentando, em síntese, que o fato de o contribuinte se encontrar 

inadimplente não pode servir de base para impedi-lo de emitir Nota Fiscal 

Eletrônica (id n. 18774754). É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se 

de mandado de segurança por meio do qual o impetrante insurge-se 

contra suposta violação a direito líquido e certo, alegando que recebeu 

notificação por e-mail da autoridade coatora, por meio do qual informou 

que a partir de 17 de janeiro de 2019, seria suspensa a permissão para 

emissão de notas fiscais eletrônicas, em virtude da existência de dívida 

ativa parcelada e não paga. a) Da preliminar de extinção do processo sem 

resolução do mérito sob o argumento de inexistir direito líquido e certo: A 

preliminar aventada pelo impetrado se confunde com o mérito e com ele 

será apreciada. Portanto, rejeito-a. Do mérito. Compulsando os autos e 

documentação acostada, dessume-se que a segurança vindicada deve 

ser concedida. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional de 

natureza civil que encontra amparo na própria Constituição Federal, em 

seu art. 5º, LXIX, regulamentado pela Lei nº 12.016/2009. O art. 5º, LXIX 

da CF assim prevê: Art. 5º, LXIX - “conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público”. Para a concessão da segurança, portanto, 

deve existir uma violação a direito líquido e certo, causada por autoridade 

através de ato praticado de forma ilegal ou com abuso de poder. Em suas 

informações, a Autoridade dita coatora sustentou que a negativa de 
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impressão se deu com o objetivo de compelir o Impetrante ao cumprimento 

de obrigações fiscais, além de localizar o responsável legal da empresa, 

pois foram realizadas notificações pela Municipalidade, sem respostas. 

Dentro de uma perspectiva construtivista da dialética processual, após 

procedimento completo, revisando tudo que foi praticado nos autos, 

resgato a tutela provisória vazada na qual relatou-se e decidiu-se da 

forma que se segue: “(...) A concessão de liminar em mandado de 

segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e 

simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, 

quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de 

que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja 

deferida apenas ao final do procedimento. Ao compulsar os autos, em 

sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento de ambos os 

requisitos. Analisando os documentos juntados, especificamente o e-mail 

juntado no id 17483451, encaminhando pela Prefeitura Municipal de Alto 

Garças, cujo assunto é “CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE 

ACESSO”, consta a informação de que a partir do dia 17/01/2019, o 

Impetrante não teria mais permissão para emitir Nota Fiscal Eletrônica, em 

razão de possuir dívida ativa parcelada junto ao Fisco. Tal limitação 

configura meio coercitivo de recebimento de tributo, e viola direito líquido e 

certo do Impetrante quanto à emissão de nota fiscal. O periculum in mora 

também está preenchido, visto que, como restou demonstrado, a 

autoridade apontada como coatora bloqueou a emissão de notas fiscais 

eletrônicas, o que, por certo inviabilizará as atividades comerciais do 

Impetrante, haja vista depender da receita proveniente da prestação de 

serviços para manter-se em funcionamento. Além do que, a emissão de 

notas fiscais é uma obrigação legal imposta ao contribuinte do ISSQN, 

sendo certo que a prestação de serviços e comercialização de 

mercadorias somente é possível mediante a emissão do respectivo 

documento fiscal. O condicionamento de permissão para emitir notas 

fiscais eletrônica ao pagamento de crédito tributário pendente afronta o 

direito constitucional do livre exercício da atividade econômica, previsto 

nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição 

Federal/1988. Outrossim, o Estado dispõe de outros instrumentos para 

cobrança de seus créditos. Desta feita, a conduta do Impetrado causa 

constrangimento desnecessário ao contribuinte. A suspensão de 

autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de 

contribuinte inadimplente com o Fisco Municipal evidentemente restringe o 

amplo exercício da atividade empresarial. Além disso, a Lei nº 6.830/80, 

que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, 

prevê a ação de Execução Fiscal como o meio adequado para a cobrança 

de débitos tributários. A Administração Pública deve valer-se de 

instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus 

interesses, visando ao recebimento de seu crédito. Assim, em tese, o fato 

de o contribuinte estar na condição de inadimplente não pode servir de 

base para impedi-lo de emitir Nota Fiscal Eletrônica. Destarte, a imposição 

ao arbítrio do impetrado de caráter punitivo, devido à inadimplência do 

contribuinte, é contrária às Súmulas 70 e 323 e 547 do Supremo Tribunal 

Federal, in verbis: Súmula 70: É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. Súmula 

323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo 

para pagamento de tributos. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir 

que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias 

nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Esse também é o 

posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. 

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE TALONÁRIO DE NOTAS FISCAIS. 

EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 170, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA Nº 547 DO STF. 1. O Poder 

Público atua com desvio de poder ao negar, ao comerciante em débito de 

tributos, a autorização para impressão de documentos fiscais, 

necessários ao livre exercício das suas atividades (artigo 170, parágrafo 

único, da Carta Magna). 2. A sanção, que por via oblíqua objetive o 

pagamento de tributo, gerando a restrição ao direito de livre comércio, é 

coibida pelos Tribunais Superiores através de inúmeros verbetes 

sumulares, a saber: a) é inadmissível a interdição de estabelecimento 

como meio coercitivo para cobrança de tributo (Súmula nº 70/STF); b) é 

inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

pagamento de tributos (Súmula nº 323/STF); c) não é lícito a autoridade 

proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache 

mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais 

(Súmula nº 547/STF); e d) é ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado 

(Súmula nº 127/STJ). 3. Destarte, é defeso à administração impedir ou 

cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao 

pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no 

bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotela, 

medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do 

Estado-Juiz. 4. Recurso especial desprovido. (REsp 783766, Rel. Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, j. 03.05.2007). O que se denota dos autos é que a 

Fazenda Pública Municipal está a utilizar-se de via oblíqua para obrigar a 

Impetrante a pagar tributo, o que não encontra respaldo no ordenamento 

jurídico, cabendo ressaltar que dispõe de meios legais para o recebimento 

de seu crédito. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

acompanha o raciocínio supra: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NEGATIVA 

EM FORNECER - VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. A 

autorização para impressão de notas fiscais não pode ser condicionada 

ao pagamento de débitos fiscais. Ato abusivo que atinge o direito líquido e 

certo do cidadão de exercer atividade remunerada. (ReeNec 56865/2006, 

DES.EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 25/09/2006, Publicado no DJE 04/10/2006). 

Portanto, verifica-se que a liminar pretendida deve ser concedida. Diante 

do exposto, presente fundamento relevante e a possibilidade do ato 

impugnado acarretar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, 

DEFIRO/CONCEDO a medida LIMINAR para o fim de suspender o ato que 

deu motivo à impetração do remédio constitucional e DETERMINAR que a 

autoridade tida como coatora, proceda, imediatamente, à retirada da 

restrição de emissão de nota fiscal eletrônica, permitindo o acesso amplo 

e irrestrito do Impetrante ao respectivo sistema. Ponderadas as 

informações trazidas pelo Impetrado, somadas às que originalmente 

embasou a decisão liminar, depreende-se ser incabível outro julgamento, 

senão aquele proferido desde a cognição liminar. No mais, para não 

passar à margem, a adoção de decisão anterior como técnica suficiente 

de satisfação jurisdicional está em consonância com a celeridade 

processual, conforme já consagrado na jurisprudência do C. Superior 

Tribunal de Justiça (REsp 1.194.768-PR, Segunda Turma, DJe 10/11/2011. 

(STJ EDcl no AgRg no AREsp 94.942-MG, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, julgado em5/2/2013). Logo, conclui-se que o exame inicial se 

mostrou suficiente, pois de tudo que o confronto revelou, nenhuma outra 

razão adveio que se mostrasse juridicamente densa, legítima, e sobretudo 

jurídica para solucionar o impasse de modo diverso. Diante do exposto, 

CONCEDO a segurança pleiteada e torno definitiva a liminar concedida 

inicialmente (id n. 17557448), resolvendo o mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada do teor do presente 

provimento, mediante o envio de cópia, advertindo que o descumprimento 

injustificado da medida poderá ensejar multa diária, nos termos do artigo 

297 c/c artigo 497, 536, §1º e artigo 537, todos do CPC, que arbitro no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência a partir da intimação, 

limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após o decurso do 

prazo para eventual interposição de recurso voluntário, remetam os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que a matéria seja 

submetida ao reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Cientifique-se o Ministério Público. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000805-81.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000805-81.2019.8.11.0035. 

REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
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REQUERIDO: MARIO KELLER Vistos. 1. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, ajuizada por RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, em desfavor de MARIO KELLER, todos qualificados nos autos. 2. 

Deferida a liminar, o bem foi apreendido, em seguida, as partes 

compareceram aos autos informando que entabularam acordo, 

requerendo, expressamente, sua homologação e a extinção do processo. 

É o relatório. Fundamento e Decido. 3. Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. 4. O artigo 3º do CPC, 

dispõe que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos. Já o artigo 840 do Código Civil reza que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas. 5. Se a transação recair sobre direitos contestados em juízo, será 

feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos 

transigentes e homologado pelo juiz (CC, artigo 842). Nesta hipótese, a 

cognição judicial é sumária, porquanto restrita à verificação do 

preenchimento dos requisitos extrínsecos de validade do ato (juízo de 

delibação). 6. O artigo 104 do Código Civil preconiza que a validade do 

negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 7. Na espécie 

vertente, em um juízo de delibação, verifico que a transação firmada entre 

as partes, preenche os requisitos legais, não viola norma de ordem pública 

e encontra-se inserido no princípio da autonomia da vontade, além de pôr 

fim ao litígio pela autocomposição. 8. Assim, por serem a partes capazes e 

estarem devidamente representadas, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, com base no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 10. Custas conforme 

pactuado, não havendo previsão, serão divididas igualmente, com a 

ressalva do §3º do art. 90 do CPC. Honorários advocatícios conforme 

pactuado, não havendo previsão, compensados. 11. Proceda-se a baixa 

da restrição que recai sob o veículo dado em garantia, via sistema renajud. 

12. Considerando que a extinção pela homologação de acordo é ato 

incompatível com o direito de recorrer, com fundamento no art. 1.000, 

parágrafo único, do CPC, bem ainda, que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, determino que seja certificado o trânsito em julgado, 

imediatamente. 13. Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-84.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MORAES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DA SOLIDADE SANTOS OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA SOLIDADE OAB - 072.767.734-93 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000184-84.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

LEANDRO DE MORAES OLIVEIRA REU: GABRIEL DA SOLIDADE SANTOS 

OLIVEIRA REPRESENTANTE: ANA MARIA DA SOLIDADE Vistos. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por LEANDRO DE MORAIS 

OLIVEIRA, em face de GABRIEL DA SOLIDADE SANTOS OLIVEIRA, 

representado por sua genitora ANA MARIA DA SOLIDADE, ambos 

qualificados nos autos. A parte embargante/executada foi citada por 

edital, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento do débito 

alimentar, assim, foi nomeado curador especial, o qual opôs os presentes 

embargos à execução, de forma a controverter todos os fatos narrados 

na inicial, afastando assim os efeitos da revelia, nos termos do artigo 341, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Regularmente intimado, o 

embargado apresentou impugnação, pugnando pela improcedência dos 

embargos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento 

antecipado, haja vista que, além de as partes nada terem requerido nesse 

sentido, a matéria aventada é unicamente de direito, nos termos do artigo 

355, I e 920, inciso II, do Código de Processo Civil. Analisando os 

presentes embargos, nota-se que foram observadas todas as 

formalidades legais exigíveis para a espécie, inexistindo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas. A oposição de embargos à execução 

por meio de negativa geral patrocinada por curador especial é possível, 

conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 

nº 196, STJ), aplicado analogicamente ao presente caso. Respeitado o 

articulado pelo nobre curador, em que pese os embargos por negativa 

geral tornar controversa toda matéria, não afasta o direito do credor ao 

percebimento de seu crédito, notadamente à falta de elementos que 

indiquem pagamento dos valores estampados no título que aparelha a 

ação executiva. Ademais, o título executivo é hígido e encontra-se 

devidamente firmado pelo embargante (acordo extrajudicial referendado 

pela Defensoria Pública). Também apresentou planilha de cálculos 

descrevendo o saldo devedor e parcelas inadimplidas pelo embargante. 

Logo, presentes a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo 

juntado pela Embargante, nos termos do art. 783 do Código de Processo 

Civil. Frisa-se que o embargante apresentou defesa por negativa geral, de 

modo que não conseguiu desconstituir a pretensão do 

embargado/exequente, não havendo demonstração de nenhuma das 

hipóteses do art. 917 do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, 

qualquer impugnação específica a presente execução. Assim, não há 

nenhum elemento que desconstitua a obrigação de pagamento da dívida. 

Quanto aos honorários postulado pela DPE, filio-me à corrente 

jurisprudencial que afirma: “A remuneração dos membros integrantes da 

Defensoria Pública ocorre mediante subsídio em parcela única mensal, 

com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória, nos 

termos do art. 130 da LC 80/1994. Destarte, a Defensoria Pública não faz 

jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por 

estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é 

remunerado mediante subsídio em parcela única (informativo n. 0499, 

período: 4 a 15 de junho de 2012). Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial dos presentes 

embargos, com resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC, prosseguindo-se na execução. CONDENO o embargante ao 

pagamento das custas e taxas judiciais. Proceda-se à retificação da 

certidão retro nos termos do requerimento da Defensoria Pública. 

Certificado o trânsito em julgado, TRASLADE-SE cópia da presente 

sentença e da certidão de trânsito em julgado aos autos da execução em 

apenso, desapensando-o em seguida. Na sequência, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Arbitro os honorários do defensor dativo 

nomeado para opor embargos à execução, no importe de 1,0 (um) URH, 

devendo a Secretaria expedir a respectiva certidão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000442-94.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora 

para que providencie o depósito do pagamento referente aos 50% 

restantes dos honorários periciais, considerando que o laudo já fora 

entregue e juntado aos autos. Resta o adimplemento do valor de R$ 

6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), através de depósito 

judicial ou diretamente na conta corrente do perito, a saber: BANCO 

ITAÚ-AGÊNCIA 8399-CONTA CORRENTE 12682-3-ROBSON LUIZ 

MARQUES DE MOURA-CPF 805.209.791-68. ALTO GARÇAS - MT, 14 de 

abril de 2020 GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) - 

Teletrabalho Obrigatório ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36899 Nr: 2126-47.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO DE SENTENÇA promovida por 

JULIANA PEREIRA MARQUES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

2. Após regular trâmite processual, foi determinada a expedição de 

requisição de pequeno valor (RPV), na sequência, aportou-se ao feito os 

comprovantes de depósitos dos valores referentes a parcelas 

vencidas/atrasadas, bem como aos honorários advocatícios de 

sucumbência.

É o relatório. Fundamento e decido.

3. Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região noticiando o efetivo pagamento da requisição de pequeno 

valor (RPV) e/ou precatório, determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ de 

levantamento. Se for o caso, proceda a vinculação dos valores ao feito.

4. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação.

5. Assim, diante do adimplemento do crédito executado, DECLARO 

satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença/execução, nos termos dos arts. 924, inciso I e 925, ambos do 

CPC.

6. Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

eventualmente indicada pelo procurador da parte autora, nos termos do 

art. 450, caput, CNCG.

7. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

8. Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38595 Nr: 695-41.2015.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louriston Gomes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima

Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a medida cautelar inominada, 

nos termos do art. 481, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

confirmar a liminar inicialmente deferida e tornar definitiva a obrigação de 

fazer imposta à requerida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor dos procuradores da parte autora, que arbitro em 

10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45202 Nr: 1663-37.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Luiz Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 (...) 2. Considerando que inexistem preliminares ou outras questões 

processuais pendentes, DECLARO o processo SANEADO, por 

conseguinte, passo à fase de organização e especificação de provas.

3. Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 

do CPC, FIXO os pontos controvertidos:

a) Irregularidade/defeito no medidor de energia elétrica da UC 6/2551571-9 

e (ir)regularidade na cobrança da fatura emitida no mês de setembro de 

2016.

b) Se a fatura foi emitida em período de colheita;

 c) A responsabilidade pelo suposto defeito na rede de energia elétrica ou 

se se trata de defeito interno;

 d) A existência de nexo de causalidade, a extensão do dano e a sua 

equivalência em termos de indenização.

4. Observa-se que os autos tratam de relação de consumo, conforme 

estabelecem os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, 

todavia, MANTENHO A DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA, 

nos termos do caput do artigo 373 do Código de Processo Civil, por não 

vislumbrar dificuldade das partes em sua produção, haja vista que o 

pedido de inversão foi indeferido no despacho inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46940 Nr: 498-18.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Fidêncio Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....) Dispositivo.

I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar o benefício 

de aposentadoria rural por idade ao requerente WASHINGTON FIDÊNCIO 

NUNES, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

requerimento administrativo (03/11/2016), o que faço com fulcro no art. 

201, §§ 12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. 

E, por conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

II. Ainda, face a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do CPC), bem como do caráter 

essencialmente alimentar do benefício CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

em favor da parte autora, para que a sentença prolatada produza de 

imediato seus efeitos, mormente porque preenchidos os requisitos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50368 Nr: 2304-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, CFRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Tendo em vista que o feito alberga interesses de incapaz, ABRA-SE vista 

para o Ministério Público, para conhecimento e manifestação (art. 178, 

CPC).

Após, TORNEM-ME conclusos para verificação da necessidade de 

saneamento do feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de julgamento 

antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 1813-47.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odival Antônio Pazetti, Marilda Aparecida Penna Pazetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Marlene da Silva Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TOLEDO MARTINS 

BACCETTO - OAB:OAB/SP 331001, MARCELO BACCETTO - 

OAB:103478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 Vistos.

1. Com o escopo de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e 

visando ao saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do 

feito, com espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIME-SE a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir, 

devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento; Caso 

haja manifestação de prova pericial, deverá justificar o seu motivo, para 

que não incorra no art. 464 do CPC/15.

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

3. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58273 Nr: 1822-09.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA MATA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR, 

ajuizada por MARIA AUXILIADORA DA MATAR, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, todos qualificados nos 

autos, pretendo que os requeridos sejam compelidos ao fornecimento de 

ressonância magnética de coluna cervical.

 2. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o exame pleiteado foi 

realizado no 09/11/2018 (fls. 50), razão pela qual, a Defensoria Pública, 

pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito (fls. 59).

 É o relatório. Fundamento e decido.

3. Sem maiores delongas, sobreveio aos autos informação de que o 

procedimento/exame solicitado na exordial, foi realizado no dia 09/11/2018, 

consoante informação prestada pela Secretaria Municipal de Saúde (fls. 

50), bem como pela declaração prestada pela própria autora à Secretaria 

Estadual de Saúde (fls. 53).

 4. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

porquanto, houve a perda superveniente do objeto da pretensão inicial, 

vez que a tutela pretendida foi alcançada, antes mesmo da 

triangularização processual.

5. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas pendentes, 

nos termos do art. 90, caput, do CPC, entretanto, suspendo a sua 

exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do 

CPC). Sem honorários advocatícios.

 6. Publique-se. Intime-se.

 7. Com o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40277 Nr: 1353-65.2015.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Paes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Alto Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877, WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZÁRIO - 

OAB:OAB/MT 19.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 (...) Isso posto, ausente fundamento relevante e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, por 

ora, INDEFIRO/NEGO a medida LIMINAR.

NOTIFIQUE-SE o impetrado do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a 

segunda via, apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7º, inciso I, da Lei 

nº 12.016/2009).

Dê ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito– Lei n. 12.016/09, art. 7º, I a III.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46724 Nr: 387-34.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:39931

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida, bem como:
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a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% 

ao mês a contar da citação (por se tratar de responsabilidade contratual), 

e correção monetária pelo INPC, a contar da data da publicação desta 

sentença (súmula nº 362 do STJ).

b) CONDENO a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Por corolário, extingo o processo com resolução do mérito, com base 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

c) Diante da informação de 132/133, DETERMINO que o Banco requerido 

proceda a baixa da anotação da dívida junto ao BACEN, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, 

que arbitro em R$ 200.00 (duzentos reais), que vigorará enquanto 

perdurar a restrição ou até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45658 Nr: 1909-33.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial, para CONFIRMAR a tutela de urgência 

concedida:

A) DECLARAR a inexistência do débito, relativo à linha telefônica nº (66) 

9676-8560, no valor de R$ 49,99, referente ao mês 09/2015.

 B) CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer, consistente no 

RESTABELECIMENTO da linha telefônica móvel nº (66) 9676-8560, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado a 30 (trinta) dias-multa ou até o 

restabelecimento, o que ocorrer primeiro.

C) CONDENAR a parte requerida, a restituir a quantia de R$ 180,69 (cento 

e oitenta reais e sessenta e nove centavos), corrigidos monetariamente 

pelos índices do INPC, deste a data do desembolso, e juros de mora de 1% 

ao mês, incidentes a partir da citação;

D) Em virtude da sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com 

50% das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo da seguinte forma: o autor arcará com honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor atribuído aos pedidos de danos morais 

e dano material, relativos aos honorários advocatícios convencionais, 

devidamente corrigidos; o requerido arcará com honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-98.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS OAB - MG99426 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ FATIMA FRANCO OAB - MG175495 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000336-98.2020.8.11.0035 POLO ATIVO:LUIZ PEREIRA 

SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BEATRIZ FATIMA 

FRANCO, GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS POLO PASSIVO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Audiências de CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - 

MT - CEP: 78770-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-23.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT11033/B 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme Portaria-Conjunta 

n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Vistos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração interposto 

pela parte reclamante LUCIA MARIA DA SILVA, ora embargante, 

encontram razão e merece guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Pois bem, a parte embargante sustenta com razão que constou no 

dispositivo da r.sentença (ID 21402871), que a própria autora procedesse 

com a devolução do produto ou que comprovasse a aludida devolução no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação. Todavia, do cotejo dos 

autos, observa-se no ID 7164395, que a parte reclamada, já havia 

recolhido a geladeira, objeto dos presentes autos, restando assim, 

comprovado a devolução pela autora. Ante o exposto, CONHEÇO e 

ACOLHO os embargos de declaração opostos pela RECLAMANTE, e, sano 

a omissão apontada para fazer constar no dispositivo da r.sentença: 

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de: a) CONDENAR a parte reclamada à devolução da quantia paga no 

valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) E ainda, à título de 

danos morais, CONDENAR a ré, ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.” P. I. Cumpra-se expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-23.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT11033/B 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme Portaria-Conjunta 

n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Vistos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração interposto 

pela parte reclamante LUCIA MARIA DA SILVA, ora embargante, 

encontram razão e merece guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Pois bem, a parte embargante sustenta com razão que constou no 

dispositivo da r.sentença (ID 21402871), que a própria autora procedesse 
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com a devolução do produto ou que comprovasse a aludida devolução no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação. Todavia, do cotejo dos 

autos, observa-se no ID 7164395, que a parte reclamada, já havia 

recolhido a geladeira, objeto dos presentes autos, restando assim, 

comprovado a devolução pela autora. Ante o exposto, CONHEÇO e 

ACOLHO os embargos de declaração opostos pela RECLAMANTE, e, sano 

a omissão apontada para fazer constar no dispositivo da r.sentença: 

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de: a) CONDENAR a parte reclamada à devolução da quantia paga no 

valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) E ainda, à título de 

danos morais, CONDENAR a ré, ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.” P. I. Cumpra-se expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-23.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT11033/B 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme Portaria-Conjunta 

n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Vistos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração interposto 

pela parte reclamante LUCIA MARIA DA SILVA, ora embargante, 

encontram razão e merece guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Pois bem, a parte embargante sustenta com razão que constou no 

dispositivo da r.sentença (ID 21402871), que a própria autora procedesse 

com a devolução do produto ou que comprovasse a aludida devolução no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação. Todavia, do cotejo dos 

autos, observa-se no ID 7164395, que a parte reclamada, já havia 

recolhido a geladeira, objeto dos presentes autos, restando assim, 

comprovado a devolução pela autora. Ante o exposto, CONHEÇO e 

ACOLHO os embargos de declaração opostos pela RECLAMANTE, e, sano 

a omissão apontada para fazer constar no dispositivo da r.sentença: 

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de: a) CONDENAR a parte reclamada à devolução da quantia paga no 

valor de R$ 2.299,00 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) E ainda, à título de 

danos morais, CONDENAR a ré, ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.” P. I. Cumpra-se expedindo o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41491 Nr: 786-86.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936, Sigmar Maceió - OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de ref. 33, que serve a presente 

para INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

manifestação acerca do laudo pericial. (art. 477, § 1º, do CPC)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000415-03.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DA CRUZ VIEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000415-03.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: RICARDO DA CRUZ VIEIRA ALVES 1- 

DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente com 

as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovada a mora do 

requerido, mediante notificação com aviso de recebimento. 2- DETERMINO 

ao oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, podendo se 

utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Código de Processo Civil e 

EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente, melhor 

descrito na cópia da inicial que segue anexa, que se encontra em poder 

da parte requerida no endereço indicado ou outro local que possa ser 

localizado. 3- Intime-se o requerido cientificando-o que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º 

da Lei 10.931/04. 4- Nos termos do provimento nº 07/2017-CGJ, intime-se 

a parte requerente, por meio de seu patrono, para proceder com a 

expedição de guia e recolhimento de diligência do oficial de justiça para o 

cumprimento do ato. ALTO TAQUARI, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000795-60.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000795-60.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

LAURA APARECIDA DE SOUZA REU: CLEBIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 
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Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Felipe Souza de 

Oliveira e Priscila Aparecida Souza Oliveira, devidamente representadas 

por sua genitora LAURA APARECIDA DE SOUZA, em face de CLEBIO 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme manifestação da exequente, o executado, intimado para efetuar 

o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, pagou apenas os 

valores apresentados nos cálculos pretéritos, não cumprindo com as 

parcelas vincendas no decorres do processo, ao final pugnou pela sua 

prisão civil. À I.D 31154666, o Ministério Público pugnou pela decretação 

da prisão civil do executado. Vieram os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. Pois bem, a prisão civil se faz necessária 

no presente caso. Da análise dos autos verifica-se que o executado não 

vem honrando a obrigação a qual lhe é devida. Além do mais, deixou o 

prazo para pagamento do débito e justificativa escoar. Assim, verificada a 

existência do débito e a ausência do adimplemento, se perfaz a 

segregação civil do devedor de alimentos. Confira-se: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE 

E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 

AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE 

POR MEIO DO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES 

ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO 

PROCESSO. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O 

habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de 

provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a 

necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos" 

(RHC n. 38.232/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 26/11/2013). 3. "O cancelamento de 

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula n. 

358/STJ). 4. "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo" (Súmula n. 

309/STJ). 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no HC: 473985 PE 

2018/0269640-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/08/2019) Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º e 7º do NCPC, 

decreto a prisão civil de CLÉBIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA pelo prazo de 

30 (trinta) dias. Expeça-se o competente mandado de prisão junto ao 

BNMP. 2.0, incluindo em seu bojo o último valor atualizado do débito e a 

conta para pagamento, caso presente nos autos. Se nesta comarca, 

encaminhe-o ao Oficial de Justiça para cumprimento no endereço do 

executado, caso noutra, oficie-se à Delegacia de Polícia Civil da 

circunscrição do seu último domicílio, remetendo-lhes cópia do mandado 

de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento. Em caso de 

pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da prisão, que o 

executado seja posto imediatamente em liberdade. ALTO TAQUARI, 13 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-09.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ZARZENAN SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000654-09.2019.8.11.0038 REQUERENTE: AILTON ZARZENAN SANCHES 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto e bem 

examinado. Trato de CARTA PRECATÓRIA em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais é possível às partes, de comum acordo, 

indicando-o mediante requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e 

§§, razão pela qual e diante da dificuldade na nomeação de profissionais 

na região, determinei a intimação das partes, através do(a) advogado(a) e 

via DJe, para que manifestem nos autos sobre o desejo delas se utilizarem 

da previsão legal de perícia consensual, deixando ambas o prazo de 15 

(quinze) dias transcorrer in albis. Consequentemente, nos termos das 

Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e 

CNGC-CGJTJMT, art. 504, § 5º, e art. 507 e ss., uma vez que trato de 

autor/requerente beneficiado pela assistência judiciária gratuita e ausente 

convênio de cooperação técnica para tal finalidade na região, determinei 

ao órgão da rede pública oficial local a indicação, fazendo-o através de 

ofício. Isso posto, DETERMINO a intimação das partes para ciência e, 

querendo, manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 7 de abril de 2020 - 16:45:39. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-78.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO HENRIQUE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR OAB - MT0015130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001018-78.2019.8.11.0038 AUTOR(A): CAIO HENRIQUE DE CARVALHO 

RÉU: BANCO BRADESCO SA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA – 

NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes CAIO HENRIQUE DE CARVALHO 

e BANCO BRADESCO SA, em que aquela, entre pedidos outros, requer a 

concessão da assistência judiciária gratuita, limitando-se em juntar 

instrumento de mandato que não dá poderes específicos ao 

advogado/patrono de firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica – 

NCPC, art. 105, caput. Ademais, ausente a declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte ou a demonstração de poderes ao advogado/patrono, 

como já mencionado suso, sendo aquele quem recebe a sanção do 

décuplo a título de multa previsto em lei, em caso de má-fé – NCPC, art. 

100, parágrafo único -, assim como verifico que faz o requerimento sem 

esclarecimento algum sobre os rendimentos ou situação econômica, em 

que pese a existência de 2 (dois) veículos registrados em seu nome junto 

ao DETRAN – sistema RENAJUD e a profissão de médico veterinário 

indicada, o que aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) 

desprovida(s) de recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer. Não 

bastasse isso, apesar do exercício do direito de ação no Juizado ser 

facultativo – Enunciado n. 1 do FONAJE -, impugna débitos/negativação de 

R$ 1.717,20 (mil setecentos e dezessete reais e vinte centavos) e 

R$.1.026,07 (mil e vinte e seis reais e sete centavos), mas dá para a 

causa o valor de R$. 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, trato de “típica” 

ação a ser distribuída e processada perante do Juizado Especial Cível da 

Comarca, a qual poderia ter o teto de 40 (quarenta) salários mínimos como 

valor da causa e ser processada nessa fase sem o 

pagamento/recolhimento de custas, taxas e despesas processuais – Lei 

n. 9.099/95, arts. 3º, I; 54 e 55. Ao magistrado é dado perquirir sobre as 

condições econômico-financeiras, situação em que aplicável o dispositivo 

constitucional no sentido de que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” – 

CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode pretender que o 

Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma ônus da parte 

quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, quem pugna deixa 

de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade. O Estado assumir as custas, taxas 

e despesas processuais de quem tem condições de atendê-las onera a 

sociedade indevidamente e, provavelmente, cria uma impossibilidade de o 
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Estado prover as necessidades dos que realmente precisam, porque 

hipossuficientes. Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §

§ 5º e 6º -, razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre 

eventual e efetiva insuficiência de recursos. Isso posto, porque presente 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de 

recursos para pagar as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, 

art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in 

albis, volte-me para decidir em prosseguimento. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52061 Nr: 1968-51.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Maia Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 67-87.2008.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL, JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva Sousa - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, Sergio Vieira Ramos - OAB:5012-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar, requerendo o 

que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-86.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000375-86.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:GERALDO 

MARQUES BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-41.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000378-41.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:GASPAR 

BARBOSA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000903-93.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA OAB - MT25820/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (EXECUTADO)

 

Certifico para os devidos fins, que a parte devedora foi devidamente 

intimada a proceder ao pagamento do débito alimentar, porém, até a 

presente data, não há informativo nos autos quanto ao adimplemento da 

obrigação. Assim, diante do exposto, impulsiono os autos INTIMANDO-SE a 

parte autora, via DJE/MT, através de seu(s) advogado(a) legalmente 

constituído(s), para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48872 Nr: 1262-02.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONI DE OLIVEIRA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e nos ônus da 

sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em favor do 

réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante a 

concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51238 Nr: 310-86.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Severino Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador 

Geral do Estado-PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547, Rodrigo Rodrigues dos Santos - 

OAB:15547-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

requerente, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, 

NCPC), pronunciando a prescrição do direito de pleitear diferenças 

salariais advindas de perdas inflacionárias do período de implantação da 

URV, após cinco anos passados da implantação de novo regime de 

cargos e salários em nível estatutário estadual.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e nos ônus da sucumbência 

processual, fixando honorários advocatícios em favor do réu em 5% do 

valor da causa, suspendendo a cobrança ante a concessão, ab initio, da 

gratuidade judiciária.Havendo recurso de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior (Turma 

Recursal) para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.VICTOR 

LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54007 Nr: 1933-88.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados pela autora, 

extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, NCPC), pela 

prescrição quinquenal do direito de pedir revisão salarial após a 

implantação de novo regime de cargos e salários em nível 

estatutário.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios 

em favor do réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante 

a concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54050 Nr: 1962-41.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abner Carioca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados pelo autor, 

extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, NCPC), pela 

prescrição quinquenal do direito de pedir revisão salarial após a 

implantação de novo regime de cargos e salários em nível 

estatutário.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e nos 

ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em 

favor do réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante a 

concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54316 Nr: 2206-67.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e nos ônus da 

sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em favor do 

réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante a 

concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54323 Nr: 2211-89.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados pelo autor, 

extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, NCPC), pela 

prescrição quinquenal do direito de pedir revisão salarial após a 

implantação de novo regime de cargos e salários em nível 

estatutário.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios 

em favor do réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante 

a concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50118 Nr: 1892-58.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLLINE BAIONI RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC EQUIPAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não havendo qualquer outra causa interruptiva a ser 

reconhecida, de rigor o pronunciamento da prescrição, razão pela qual 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 14 e 924, V, do Código de Processo Civil.Custas e despesas pela 

parte autora.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 233-19.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Teixeira da Costa, Floriano Justino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, Rayner Carvalho Medeiros - OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - OAB:
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 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO concedendo a MARIZETE TEIXEIRA DA COSTA o 

benefício de prestação continuada destinado à pessoa com deficiência, no 

valor de um salário mínimo mensal, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 18/10/2006 (fl.93), respeitada a prescrição 

quinquenal.NOME DO (A) SEGURADO (A): MARIZETE TEIXEIRA DA 

COSTA;BENEFÍCIO CONCEDIDO: Assistencial; DIB: 18/10/2006 (fl.93)DATA 

DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 dias, a contar da data da intimação 

desta.Isento o instituto demandado do pagamento de custas e despesas 

processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, § 1º), contudo, condeno-o ao 

pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora, verba 

essa que, a teor da Súmula 111 do STJ, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre as prestações em atraso até a data da prolação desta 

sentença.Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, diante do 

que estabelece o artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a condenação não excede o valor correspondente a 1.000 (mil) 

salários mínimos.Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, a solicitação do interessado, findo o qual, sem 

manifestação, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na 

distribuição.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo 

TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45512 Nr: 1281-42.2014.811.0026

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil-Chevrolet, Grandstar 

Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-A/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, Daniela Sanches Vicente R. Garcia - 

OAB:6485/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Destarte, não há motivos para que a ação cautelar prossiga, afinal, o 

objetivo, o escopo de tal medida é garantir a eficácia, o resultado útil da 

ação principal, contudo, precluso o direito à prova pericial pelo autor. Ora, 

se não há o que garantir e nem há risco algum de ineficácia da ação 

principal ante ao transcurso do tempo e inércia do autor que 

insistentemente se recusa ao pagamento dos honorários periciais devidos, 

então, não existe fundamento algum para a existência da ação cautelar. 

Em face do exposto, julgo extinta a presente ação, por perda de objeto, 

com fundamento no artigo 485, IV, do novo Código de Processo Civil. 

Intimem-se, arquivando os autos, uma vez transitada em julgado esta 

sentença. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 49145 Nr: 1391-07.2015.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Cardoso Adriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de inventário judicial destinado a partilhar bens e dívidas do 

acervo patrimonial constituído em vida por Rosirene Francisca Duarte, cujo 

óbito, ocorrido em 05/07/2015 deu início à formação da herança a ser 

dividida entre os herdeiros e sucessores deixados pela de cujus.

Denota-se que um dos herdeiros (Vinícius) era representada ao tempo do 

ajuizamento da ação por seu genitor, porque menor de idade, mas atingiu a 

maioridade, razão pela qual determino a intimação do herdeiro para 

regularização de sua representação técnica, manifestando-se quantas as 

primeiras declarações e pedido de alvará autorizativo para venda de 

semoventes.

Aportando aos autos a regularização processual do herdeiro Vinícius, 

determino, pela derradeira vez, que o inventariante – sob pena de 

remoção – apresente a proposta de partilha, adequada ao real e atual 

patrimônio a ser partilhado. Prazo de 15 dias.

Aportando aos autos a proposta de partilha, se concordes os herdeiros, 

colha-se o parecer do Parquet e após conclusos para sentença; senão, 

venham para decisão.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo, uma vez que se trata de feito incluso na meta 2 do CNJ.

 Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51305 Nr: 351-53.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelimar Conceição da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na peça 

inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e nos ônus da sucumbência 

processual, fixando honorários advocatícios em favor do réu em 10% do 

valor da causa, suspendendo a cobrança ante a concessão, ab initio, da 

gratuidade judiciária.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47051 Nr: 283-40.2015.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Águas de Arenápolis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gonçalves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/O, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

Lisiane da Fátima Zorzo - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse, 

para confirmar a liminar deferida e que restabeleceu a autora a posse 

mansa e pacífica do bem litigioso, porque se cuida de área pública.Custas, 

em reembolso, pelo requerido, bem como condeno-o ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 10% sobre o 

valor corrigido da causa.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.VICTOR LIMA 

PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46318 Nr: 1815-83.2014.811.0026

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lac Forte Indústria de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Lemes de Almeida & Cia Ltda 

-Me, Ronaldo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fabio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:MT/14864, Rodrigo Caletti Deon - OAB:8447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão verbalizada no pedido 

cautelar, para sustar o apontamento a protesto (ou seus efeitos se já 

realizado) no Cheque nº 850314, emitido em 08.02.2014, com vencimento 

para 08/02/2014, no valor de R$ 4.500,00 apresentada a protesto perante 

o Cartório de Protesto desta Comarca.Condeno o segundo requerido, 

Ronaldo Rocha (autor da indicação a protesto), ao pagamento das custas 

e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 

2º do NCPC.Proceda-se com a expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor da parte autora, intimando-a a 

apresentar os dados necessários para levantamento do 

numerário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transcorrido o prazo 

recursal, certifique-se, realizem-se às baixas necessárias, arquivando-se 

os presentes autos.CUMPRA-SE.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16511 Nr: 129-66.2008.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Laticínio Arenápolis - Ltda, 

Carlos Eduardo Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 certifico e dou fé que em cumprimento a decisão retro, expedi Alvará 

Eletrônico para levantamento dos valores depositados nos autos, o qual 

recebeu a numeração 603932-4/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21602 Nr: 111-40.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Remy Velasco Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem nos autos 

quanto ao laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73714 Nr: 4389-40.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA 

PAESE - OAB:16328, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64049 Nr: 2276-28.2008.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Martins Soares - 

OAB:7414/MT, DARLEY APARECIDO CARRIJO - OAB:24306/O, 

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação originária da Primeira Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, com sentença prolatada em 05.06.2017 e que se encontra 

arquivado neste juízo de forma equivocada.

Da análise acurada do feito verifica-se que, após certificação nos autos 

de que a autora encontrava-se residindo nesta Comarca de 

Arenápolis/MT, a Magistrada que presidia o feito na origem determinou a 

expedição de Carta Precatória para este Juízo com objetivo de intimação 

da autora para ciência da Sentença de fls. 214/218, bem como para 

constituir novo advogado (fl. 231).

Ocorre que o feito foi integralmente remetido a esta Comarca, sem 

qualquer determinação ou declínio de competência, razão pela qual, tendo 

em vista que a remessa do feito, ainda que de forma equivocada, 

ocasionou o cumprimento do ato deprecado, conforme se infere pela 

certidão de fl. 234, DETERMINO a devolução do feito ao Juízo de origem 

com nossas homenagens, após as baixas de estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58506 Nr: 1436-40.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Rodrigues Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A

 Por todo exposto, JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE o pedido inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para:(a)Declarar a inexistência de relação 

jurídica entre as partes, no que tange ao contrato de empréstimo 

reconhecido como inexistente nestes autos;(b)Determino a restituição, de 

forma simples, dos valores descontados indevidamente da conta corrente 

do autor, no valor de R$ 860,90;(c)Condeno o requerido Banco do Brasil 

S.A ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, os quais 

restam fixados no valor de R$ 5.000,00, que se apresentam razoáveis e 

suficientes a ressarcir os prejuízos pessoais causados pela ação ilícita.

(d)Determino que os juros de mora e a correção monetária devem incidir 

da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, desde a data do 

arbitramento (data da sentença) e juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 1.132.866/SP (2ª 

Seção - Dissídios Privados), que pacificou a jurisprudência da Alta Corte 

sobre esse tema.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários 

advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido 

nos presentes autos, arquivem-se com as baixas de estilo.DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64676 Nr: 4868-67.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DIONE DE SOUZA MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportou aos autos pedido de extinção do feito em razão da desistência 

pela parte autora em prosseguir com a ação.

Com efeito, não há óbice ao acolhimento do pedido da parte autora, razão 
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pela qual, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência da ação, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41860 Nr: 2096-10.2012.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Candido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - 

OAB:10647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não havendo qualquer outra causa interruptiva a ser 

reconhecida, de rigor o pronunciamento da prescrição, razão pela qual 

JULGO EXTINTO O PROCES¬SO, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 14 e 924, V, do Código de Processo Civil.Custas e despesas pela 

parte autora.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51292 Nr: 343-76.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Francisco Maffa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Skrzyszowski - 

OAB:MT/16168

 .Destarte, havendo manifesto descumprimentos dos requisitos 

específicos para manejo da ação revisional, EXTINGO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, § 2º, do 

NCPC.Custas pelo autor, e honorários de sucumbência arbitrados em 10% 

do proveito econômico pretendido com a causa, suspendendo a cobrança 

ante a concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo.CUMPRA-SE.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51812 Nr: 545-53.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Santos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica debitória 

entre autor e ré, quanto ao contrato discutido nesta lide e para condenar a 

requerida ao pagamento da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), a título de danos morais.Em se tratando de 

responsabilidade por danos morais, os juros de mora e a correção 

monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, pelo INPC, 

desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 1.132.866/SP (2ª 

Seção - Dissídios Privados), que pacificou a jurisprudência da Alta Corte 

sobre esse tema.Custas pela parte requerida, bem como condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 

10% sobre o valor da condenação.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.VICTOR LIMA 

PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50951 Nr: 203-42.2016.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Fernando do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial em demérito do requerido, na quantia de R$ 37.499,48, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação. Após o decurso do prazo recursal, INTIME-SE a parte 

autora para encartar aos autos planilha de débito atualizada.Em seguida, 

CITE-SE e INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor da 

dívida, bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento).Não 

havendo pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avalição (art. 523, §3º, CPC), intimando-se o autor a depositar 

custas, se houver.Por fim, considerando que, nesta data, houve a 

declaração de constituição em título executivo judicial, proceda-se a 

conversão da classe processual no Sistema Apolo para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações 

pertinentes quanto Patrono do exequente (fl. 75), para fins de escorreita 

intimação, no sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência 

ser certificada.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”.Cumpra-se.Às providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54007 Nr: 1933-88.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados pela autora, 

extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, NCPC), pela 

prescrição quinquenal do direito de pedir revisão salarial após a 

implantação de novo regime de cargos e salários em nível 

estatutário.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios 

em favor do réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante 

a concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54050 Nr: 1962-41.2016.811.0026
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abner Carioca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados pelo autor, 

extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, NCPC), pela 

prescrição quinquenal do direito de pedir revisão salarial após a 

implantação de novo regime de cargos e salários em nível 

estatutário.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e nos 

ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em 

favor do réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante a 

concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54297 Nr: 2191-98.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doroteia Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Eustaquio de Oliveira 

e Silva - OAB:24365/O

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados pela autora, 

extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, NCPC), pela 

prescrição quinquenal do direito de pedir revisão salarial após a 

implantação de novo regime de cargos e salários em nível 

estatutário.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios 

em favor do réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante 

a concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48900 Nr: 1276-83.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Batista Sarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EUSTÁQUIO DE 

OLIVEIRA E SILVA - OAB:24365/O, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226, Rubens Emerich Junior - OAB:17582/0

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e nos ônus da 

sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em favor do 

réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante a 

concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49161 Nr: 1407-58.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliane Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EUSTÁQUIO DE 

OLIVEIRA E SILVA - OAB:24365/O, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226, Rubens Emerich Junior - OAB:17582/0

 Ante o exposto, Julgo Improcedentes os pedidos formulados pela autora, 

extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, NCPC), pela 

prescrição quinquenal do direito de pedir revisão salarial após a 

implantação de novo regime de cargos e salários em nível 

estatutário.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e nos ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios 

em favor do réu em 5% do valor da causa, suspendendo a cobrança ante 

a concessão, ab initio, da gratuidade judiciária.Havendo recurso de 

apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

instância superior (Turma Recursal) para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49173 Nr: 1415-35.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PAULA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e nos ônus da sucumbência 

processual, fixando honorários advocatícios em favor do réu em 5% do 

valor da causa, suspendendo a cobrança ante a concessão, ab initio, da 

gratuidade judiciária.Havendo recurso de apelação e apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior (Turma 

Recursal) para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.VICTOR 

LIMA PINTO COELHO,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000093-21.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MOURA SOAVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000093-21.2019.8.11.0026. 

REQUERENTE: LUCINDA MOURA SOAVE REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, como as nossas homenagens de 

estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000011-87.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES PIRES DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000011-87.2019.8.11.0026. 

AUTOR(A): EURIDES PIRES DA TRINDADE REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I – DEFIRO em parte o pedido 

retro. Assim, OFICIE-SE ao Instituto Réu determinando que seja feita a 

implantação do benefício em favor da parte autora, NO PRAZO DE 05 

DIAS, bem como sejam remetidas cópias dos documentos pessoais da 

parte autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e responsabilização por crime de desobediência. Com 

ou sem a manifestação por parte do INSS, dê-se novas vistas ao 

Advogado da parte autora. II - Após, REMETAM-SE os autos imediatamente 

ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, como as nossas 

homenagens de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-46.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SOARES DA SILVA OAB - 025.892.241-92 (REPRESENTANTE)

TAUANE ALVES DA SILVA OAB - 070.742.481-00 (REPRESENTANTE)

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

WELITON ALVES DA SILVA OAB - 072.918.941-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000005-46.2020.8.11.0026. 

REPRESENTANTE: VALDEMIR SOARES DA SILVA, TAUANE ALVES DA 

SILVA, WELITON ALVES DA SILVA Vistos. I – RELATÓRIO. Trata-se de 

Ação de Exoneração de Alimentos Consensual, ajuizada pelos 

alimentandos TAUANE ALVES DA SILVA e WELITON ALVES DA SILVA, 

assim como pelo alimentante VALDEMIR SOARES DA SILVA. Aduzem, em 

síntese, que o genitor era obrigado a pagar a quantia de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) mensais para custear a pensão alimentícia, mas que, 

atualmente, todos são maiores e capazes, não estudantes e declararam 

concordância com a exoneração dos alimentos. Com a inicial, vieram as 

procurações e anuência de cada interessado. II – FUNDAMENTAÇÃO. É o 

relatório do essencial. Fundamento e decido. De entrada, DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Prosseguindo, no caso em comento, depreende-se que 

as formalidades legais foram obedecidas. As partes são maiores e 

capazes, o que dispensa a manifestação do Parquet. Estão devidamente 

representadas em Juízo por patrono regularmente constituído. O acordo é 

legal e não traz, a princípio, prejuízo a terceiros. III – DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo firmado e, por 

conseguinte, decreto a exoneração da pensão alimentícia imposta por 

sentença ao interessado VALDEMIR SOARES DA SILVA em favor de seus 

filhos TAUANE ALVES DA SILVA e WELITON ALVES DA SILVA. Sem 

custas em razão da gratuidade judiciária que ora defiro. Cumpridas as 

formalidades legais e transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

anotações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000847-68.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

JONATAS DA SILVA ALVES OAB - RO6882 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA JOSUE DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

JURANDI AVELINO ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento na presente deprecata, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000015-35.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. G. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000015-35.2019.8.11.0088. AUTOR: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUIZ CARLOS 

GOES GOMES VISTOS. Cuida-se de Ação de busca e apreensão – rito 

especial do Decreto-Lei n. 911/69 –, tendo como partes as em epígrafe. 

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, sendo efetivada a 

apreensão do veículo, objeto da demanda, no id. 19318393. Citado e 

intimado, o requerido realizou deposito de montante à menor do que o 

devido (id.19484057), sendo decidida a questão no id. 20059846. Intimado 

para depositar o valor remanescente da dívida, permaneceu inerte. No id . 

27017401, a parte autora requereu o desbloqueio da restrição inserida no 

veículo junto ao Sistema RENAJUD. Pois bem. Considerando que a medida 

liminar foi devidamente cumprida, bem como que intimado para depositar 

os valores remanescente para purgar em mora, o requerido permaneceu 

inerte, DEFIRO o pedido do autor. Promova-se a exclusão da restrição 

inserida às margens do registro do veículo de placa EJG-7837 

–RENAVAM: 00325100683 –GM/VECTRA-HATCH 4P GT no Sistema 

RENAJUD. Após, certifique-se quanto a eventual apresentação de 

contestação pelo requerido ou o decurso do prazo. Ato contínuo, intime-se 

o autor para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de interesse. 

Por fim, conclusos. Às providências. Aripuanã/MT, 31 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000196-36.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000196-36.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: CLEIDE BALDONADO BENITES REQUERIDO: HERNANDES 

BALDONADO BENITES, EDINALDO BALDONADO BENITES Vistos... I 

RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação de interdição com pedido 

de curatela provisória em antecipação de tutela” ajuizada por Cleide 

Baldonado Benites Britz contra Edinaldo Baldonado Benites e Hernandes 

Baldonado Benites. Depreende-se da Inicial que EDINALDO sofre de 

doença mental-CID E99, sendo internado compulsoriamente pelo seu irmão 

Hernandes Baldonado Benites em uma clínica para tratamento de 

alcoolismo. Extrai-se que os requeridos são irmãos da autora. Narra-se 

que os laudos médicos que atestam a doença patológica de EDINALDO 

foram extraviados, tendo a parte-autora conseguido apenas a ficha de 

referência e encaminhamento hospitalar desse. Informou-se que 

EDINALDO se encontra internado compulsoriamente em uma clínica para 

tratamento de dependentes químicos, entretanto, esse não tem problemas 

com álcool, mas sim sofre de distúrbio mental. Por isso, ajuizou-se a 

presente demanda, requerendo, em sede de antecipação de tutela, a 

nomeação provisória da autora como CURADORA da parte-requerida. 

Juntaram-se documentos. Analisada a petição inicial, determinou-se a sua 

emenda. No id 19549096, a parte-autora aditou a exordial. Aduzindo que a 
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inclusão da pessoa de Hernandes Baldonado Benites no polo passivo da 

demanda se deu por conta desse ter internado seu irmão Edinaldo 

compulsoriamente em clínica de recuperação, bem como que não possui 

laudo médico que ateste a patologia do requerido Edinaldo, uma vez que 

tais documentos foram extraviados. Informou, ainda, que não possui cópia 

do contrato realizado na clínica de internação, uma vez que foi realizado 

por Hernandes, o qual se recusa a conceder uma cópia do documento 

para requerente. Estas eram as informações existentes, estando o 

processo concluso para análise quanto à possibilidade da concessão de 

tutela provisória de urgência. II FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial 

e sua Emenda. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do 

CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem 

como não é imune a discussões no bojo do processo. Pois bem. Acerca 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, necessário tecer alguns 

comentários. A Lei 13.146/2015, possuiu como base, como disposto nos 

artigos 6° e 84, a desconstrução da “ideologia” de que uma pessoa 

portadora de deficiência não tem a plena capacidade civil. Transcreve-se: 

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 

inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos 

sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de 

filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a 

esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência 

familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela 

e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas. Art. 84. A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1o Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. § 2o É facultado 

à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão 

apoiada. § 3o A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui 

medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. § 4o Os 

curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua 

administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Neste 

sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou inúmeros 

dispositivos presentes no sistema normativo, podendo-se citar que as 

modificações mais relevantes são as referentes à questão da capacidade 

das pessoas (artigos 3º e 4º do Código Civil). Nota-se que as normas ali 

presentes buscam efetivar os direitos e liberdades fundamentais das 

pessoas com algum tipo de deficiência (art. 1º, Lei nº 13.146/2015), as 

quais, em razão de algum tipo de impedimento, encontram barreiras para a 

efetivação de sua participação na sociedade em igualdade de condições 

com os demais indivíduos. No mesmo sentido, mas com fundamentos 

diferentes, o art. 5º, § 1º, da Constituição Federal de 1988, dispõe que “as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata”, sendo que, ao ler o texto da nova lei. Neste interim, mesmo 

antes da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, havia normas 

constitucionais que visavam a proteger os interesses destes indivíduos, 

sendo que a Lei nº 13.146/2015 regulamentou de forma mais expressa os 

direitos, garantias e liberdades. II.1 DA CURATELA ESPECÍFICA 

Anteriormente, o Código Civil, ao disciplinar a capacidade das pessoas 

naturais, tratava o tema da seguinte forma: Art. 3º São absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores 

de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os 

que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Art. 

4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 

exercer: II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 

deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, 

sem desenvolvimento mental completo; Parágrafo único. A capacidade dos 

índios será regulada por legislação especial. Contudo, com o advento do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve a revogação dos três incisos 

do art. 3º, o qual conta, agora, apenas com seu caput, no qual prevê a 

única hipótese de incapacidade absoluta para o menor de 16 anos. Quanto 

aos relativamente incapazes, esta se limita às seguintes hipóteses: 1) 

maiores de 16 e menores de 18 anos; 2) ébrios habituais; 3) viciados em 

tóxicos; 4) aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; e 5) pródigos, nos termos da nova redação 

do art. 4º. Ou seja, atualmente os deficientes, sejam aqueles com 

discernimento reduzido ou sem desenvolvimento mental completo, são 

considerados plenamente capazes para os atos da vida civil, tendo-se em 

vista que a capacidade é a regra geral e a incapacidade se limita aos 

casos dispostos nos dois artigos supracitados. Ao analisar a Lei nº 

13.146/2015, verifica-se, inclusive, que toda sua dinâmica legislativa é no 

sentido de garantir a igualdade de direitos e condições para as pessoas 

com deficiência. Assim, em diversos dispositivos desta lei há a tentativa 

de quebrar o paradigma existente em nosso corpo social, de que o 

portador de doença mental é um cidadão de segunda classe. (REQUIÃO, 

Maurício. Estatuto da Pessoa com Deficiência altera regime civil das 

incapacidades. Revista Consultor Jurídico. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2015-jul-20/estatuto-pessoa-deficiencia-altera-r

egime-incapacidades. Acesso: 19 de setembro de 2017). Para o presente 

tema, importante citar novamente o artigo 6º, que dispõe claramente que “a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Ainda, o artigo 

84 assegura o exercício da capacidade em iguais condições com os 

outros indivíduos, concluindo-se que, como regra geral, não é cabível a 

realização de discriminações ou limitações. Com estas alterações, 

portanto, o conceito da capacidade civil foi reconstruído e ampliado. 

Contudo, ainda há a possibilidade de submeter as pessoas com 

deficiência à curatela, porém somente em situações extraordinários, como 

forma de aplicação de medida protetiva, conforme forem analisadas as 

circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 84 do Estatuto das 

Pessoas com Deficiência. Neste mesmo sentido ensina Paulo Lobo: 

“Porém, em situações excepcionais, a pessoa com deficiência mental ou 

intelectual poderá ser submetida a curatela, no seu interesse exclusivo e 

não de parentes ou terceiros. Essa curatela, ao contrário da interdição 

total anterior, deve ser, de acordo com o artigo 84 do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, proporcional às necessidades e circunstâncias de cada 

caso ‘e durará o menor tempo possível’. Tem natureza, portanto, de 

medida protetiva e não de interdição de exercício de direitos” (LOBO, 

Paulo. Com avanços legais, pessoas com deficiência mental não são mais 

incapazes. Revista Consultor Jurídico. Disponível em: Acesso em: 19 de 

setembro de 2017). Salienta-se que, diferente da interdição total que 

ocorria antes da mudança legislativa em questão, a curatela afeta somente 

os atos de natureza patrimonial e negocial, não abrangendo “o direito ao 

próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 

saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85 da Lei nº 13.146/2015). Neste 

interim, nem seria mais correto se falar em interdição, mas sim em curatela 

específica, uma vez que aquela sempre se referiu a vedação do exercício 

de todos os atos da vida civil pelo deficiente. Ademais, todas as regras 

que surgiram ou foram modificadas com o Estatuto das Pessoas com 

Deficiência devem ser interpretadas com base na Convenção sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual possui status de emenda 

constitucional, e prevê a condição de igualdade destas pessoas com as 

demais, com a ressalva de que os Estados devem assegurar medidas de 

proteção para efetivar a igualdade material, desde que respeitem as 

regras do direito internacional de direitos humanos - em nosso caso, tal 

salvaguarda é a nomeação de curador à pessoa com deficiência e a 

tomada de decisão apoiada. II.2 DO CASO CONCRETO No presente caso, 

juntou-se ficha de encaminhamento médico do requerido Edinaldo ao 

neurologista, constando que esse teria “Distúrbio Mental” e declaração da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE informando que o 

interditando frequentou a instituição no ano de 2018. Com esse arcabouço 

lançado, não se constatam documentos hábeis ao deferimento da tutela 

antecipada de curatela, uma vez que os documentos apresentados não 

são claros quanto à eventual patologia do requerido Edinaldo. Ressalta-se 

que para concessão da medida de antecipação de tutela de curatela é 

necessário o convencimento do Juízo quanto à probabilidade do direito (o 

que nesse caso seria o convencimento acerca da patologia acometida 

pelo requerido), não sendo demonstrada com exatidão, ao menos nesse 

momento, a incapacidade do requerido. Desta forma, por prudência, 

imperioso o indeferimento da tutela vindicada. Quanto à inclusão do 

requerido Hernandes Baldonado Benites no polo passivo do processo, 

consoante narrado pela parte-autora, essa se deu por ter ele internado 

compulsoriamente seu irmão Edinaldo. Contudo, sabe-se que a interdição 

possui rito especial, bem como que visa à declaração judicial da 

incapacidade do interditado. Desta forma, não discorrendo e nem 

demonstrando a parte-autora a possível incapacidade de Hernandes, 

necessária se torna a exclusão desse do polo passivo do feito. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE O 
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PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Determina-se, ainda, a EXCLUSÃO 

de Hernandes Baldonado Benites do polo passivo do processo, ante a 

argumentação acima exposta. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Nos termos do 

artigo 751, §1º, do CPC, expeça-se carta precatória para CITAÇÃO e 

REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA DO CURATELADO no local em que está 

internado, qual seja: Clínica Solares Centro de Recuperação, Rodovia 

Emanuel Pinheiro, KM64, Bairro: Aldeia Velha, Chapada dos Guimarães/MT. 

Portanto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora; 2. EXPEDIR carta 

precatória para CITAÇÃO e REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA DO 

CURATELADO na local em que está internado, qual seja: Clínica Solares 

Centro de Recuperação, Rodovia Emanuel Pinheiro, KM64, Bairro: Aldeia 

Velha, Chapada dos Guimarães/MT. 3. Após a audiência, será 

estabelecido o prazo de 15 dias para que o curatelado eventualmente 

impugne o pedido (art. 752, do CPC); a) Decorrido o prazo acima fixado, 

não havendo apresentação de impugnação, NOMEAR advogado dativo 

para atuar da defesa do interditando (art.752, §2º, CPC); 4. Ato contínuo, 

intime-se a parte-autora para se manifestar sobre a impugnação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimar. Cumprir. Aripuanã/MT, 

15 de maio de 2019. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26663 Nr: 1104-04.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR MARQUES CANGUÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1104-04.2005.811.0088 (Código nº: 26663)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Alcimar Marques Canguçu

Vistos etc.

Trata-se de ação penal que se arrasta por longos anos, ante a extrema 

dificuldade na localização dos réus para serem citados e intimados dos 

atos processuais correlatos.

Inicialmente a ação foi suspensa, bem como a contagem do prazo 

prescricional, ante a condição de completo desconhecimento dos 

paradeiros dos dois acusados, situação que perdurou por longos 5 anos 

(dezembro/2012 até maio de 2017) quando foi localizado e citado Alcimar 

Marques Canguçu.

Restabelecida a marcha processual, foi apresentada resposta à acusação 

pelo defensor dativo designado para atuar na defesa formal do increpado, 

e designada audiência de instrução probatória, o Parquet desistiu da oitiva 

das testemunhas arroladas na denuncia e foi determinada a expedição de 

Carta Precatória para interrogatório do réu, que foi infrutífera, ante a sua 

não localização para ser ouvido, que retornou deserta por duas vezes.

Sendo assim, porque houve citação pessoal, e a partir daí, o réu 

descumpriu com seu dever processual de manter o seu endereço 

atualizado para realização das intimações pessoais, é evidente o 

desinteresse dele em colaborar com a instrução penal, razão porque, 

acolho a cota ministerial, e decreto a revelia do acusado Alcimar Marques 

Canguçu, o que o faço com fundamento no artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

 Por derradeiro, ante o encerramento da instrução processual, determino 

vistas dos autos ao Ministério Público e, após, à defesa do réu, para 

apresentação das alegações finais, no prazo legal e, depois voltem-me 

para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Aripuanã/MT, 13 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito, em Designação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41554 Nr: 189-08.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 189-08.2012.811.0088 (cod.: 41554)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Jeferson de Sousa da Silva

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se a pendencia da realização do 

interrogatório do réu, designado para março de 2019, mas que nunca 

chegou a ser realizado.

Sendo assim, designo audiência para interrogatório do réu para o dia 

22/06/2020, às 14h., devendo ser intimado a comparecer, e cientificados o 

Parquet e a defesa técnica.

Ao cabo do ato, encerra-se a instrução probatória e dê-se vistas, ato 

contínuo, primeiro à acusação, depois à defesa, para apresentação das 

alegações finais.

Às providências.

 Aripuanã/MT, 13 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito, em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50249 Nr: 961-68.2012.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CECATTO SANTIN, ZULMIRA CECATTO 

SANTIN, MARILDO SANTIN, MARILENE CECATTO SANTIN, MARISETE 

IZABEL SANTIN, MARISTELA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VALDIR SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT, Janaina Serafini - OAB:9582, Romildo Paiva - 

OAB:23.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, visando dar logicidade e dinamismo ao procedimento 

judicial, determino que a inventariante apresente, no prazo improrrogável 

de 15 dias:

(a) Prestação de contas de todas ações, gastos, despesas e créditos 

amealhados desde o início da inventariança, prestação essa que deve ser 

feita de forma contábil, devidamente registrada e escriturada;

(b) Justificativa, com anuência de todos herdeiros, quanto ao pedido de 

venda dos semoventes, bem como, simulação do montante a ser 

arrecadado, sua destinação e finalidade, e demonstração de sua 

avaliação em face ao monte-mor integral;

(c) Comprovação do encerramento das empresas que existiam em nome 

do de cujus ou de modificação de sua titularidade – se houve autorização 

judicial para tanto – bem como apresentação de plano de pagamento das 

dívidas tributarias e fiscais demonstradas pelas Fazendas Públicas 

oficiantes nos autos.

 Descumprida a ordem ou cumprida parcialmente, venham conclusos para 

remoção da inventariante e respectiva responsabilização pela má gestão 

do Espólio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50454 Nr: 1174-74.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NEVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado Alexandre 

Neves Gomes, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 

109, incisos V, ambos do Código Penal, extinguindo o processo, face ao 

decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a 

mesma fosse exercitada adequadamente.

Sem custas. Fixo ao defensor dativo que atuou na resposta à acusação o 

montante de 1,5 URH e ao causídico que funcionou em sede de alegações 

finais outros 1,5 URH, que a meu sentir servem a remunerar correta e 

adequadamente os serviços despendidos em favor do acusado, na 

medida em que, como restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 

984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação 
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de honorários para defensor dativo no processo penal.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55740 Nr: 2164-94.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAEL CARVALHO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado Isael Carvalho 

de Sá, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, 

incisos VI, ambos do Código Penal, extinguindo o processo, face ao 

decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a 

mesma fosse exercitada adequadamente.

Sem custas. Fixo ao defensor dativo que atuou na resposta à acusação o 

montante de 2 URH, que a meu sentir servem a remunerar correta e 

adequadamente os serviços despendidos em favor do acusado, na 

medida em que, como restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 

984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação 

de honorários para defensor dativo no processo penal.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

 Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55994 Nr: 59-13.2015.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRA DE PAULA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA PEREIRA DE ARAÚJO - 

OAB:26.587, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:OAB/MT 905-A, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portando, determino que intime-se a autora, para que manifeste-se ou 

requeira o que entender de direito, prazo de 10 dias, sob pena de extinção 

do feito por desídia.

Sem prejuizo, porque a execução tramita há mais de 4 anos sem qualquer 

efetividade, não tendo havido sequer a angularização da lide, apontando 

pela evidente continuação da marcha da prescrição intercorrente porque a 

citação só assume efeitos retro-operantes quando realizada no prazo de 

validade do crédito exequendo, e tendo em vista o entendimento 

sufragado pela Corte Cidadã no julgamento do IAC n. 01, segundo o qual a 

ideia de prescrição intercorrente sempre esteve presente no ordenamento 

jurídico processual, porque é corolário lógico do princípio da estabilidade 

das relações jurídicas, intime-se o exequente a apontar as eventuais 

causas de interrupção, suspensão, impedimento da marcha prescricional, 

abordando e enfrentando todos os temas, de forma específica, delineados 

na jurisprudência do STJ, quais sejam:

“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece 

inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, 

conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código 

Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, 

conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, 

inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do 

art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas 

hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada 

em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair 

interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional 

ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da 

norma processual).“ (STJ, Incidente de Assunção de Competência n. 01, 

Relator: Min. Marco Aurélio Belizze).

Decorrido prazo, com ou sem manifestação do credor, certifique-se e 

conclusos para novas deliberações.

 Providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56719 Nr: 497-39.2015.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOS SANTOS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Exatamente por isso, ou seja, pela indicação de que o sítio da Linha 

Capucho não é o único imóvel a inventariar e porque há disputa sobre a 

condição de herdeiro do inventariante, fixo como tais as questões 

controvertidas passiveis de dilação probatória na hipótese versanda, e 

porque as partes requereram expressamente a produção de prova 

testemunhal, pugnando, ainda, o requerido pela colheita do depoimento 

pessoal da autora, DECLARO O FEITO SANEADO, e designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 22 de julho às 17:00 horas, cabendo 

aos advogados das partes informar as testemunhas por ele arroladas do 

dia, hora e local da audiência designada, sendo a intimação por via judicial 

opção residual, quando comprovado que a tentativa foi frustrada e desde 

que o rol tenha aportado aos autos atempadamente (art. 455, §4º, inciso I, 

CPC).

Advirto, ainda, que inércia dos advogados em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC), bem como de que o comparecimento da autora do pedido incidental 

é obrigatório, sob pena de confissão, nos termos do que preconiza o art. 

368 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo para 

realização da solenidade designada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000853-75.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculo de liquidação de 

débitos de Id. 31197360, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000722-03.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculo de liquidação de 

débitos de Id. 31200879, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000767-07.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculo de liquidação de 

débitos de Id. 31202461, no prazo legal.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 09/2020/DF 

A Exma. Sra. Dra. Daiane Marilyn Vaz, Juíza de Direito e Diretora do Foro, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da lei. 

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça, através da Resolução 185/2013 que instituiu em caráter 

obrigatório o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe; 

CONSIDERANDO a implantação do módulo criminal na Comarca de 

Brasnorte/MT, na plataforma de Processo Judicial Eletrônico-PJe, 

estabelecida pela PORTARIA Nº 178/2020-PRES, de 26 de fevereiro de 

2020. 

R E S O L V E: 

Art. 1º - COMUNICAR aos interessados da implantação do módulo 

criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico – PJe na Comarca 

de Brasnorte-MT, para o processo e julgamento dos processos relativos à 

sua competência criminal, bem como dos incidentes da mesma natureza, 

incluindo todas as classes e assuntos relacionados aos referidos 

processos, obrigatoriamente, a partir da 00h (zero hora) do dia 

09/04/2020, ressaltando a obrigatoriedade de cadastro e/ou 

regulamentação no sistema, bem como a necessidade de utilização do 

certificado digital. 

Art. 2º - PUBLIQUE-SE no Diário da Justiça Eletrônico, remeta-se cópia à 

Corregedoria-Geral de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Delegacia de Polícia Judiciária Civil e 

Secretaria da Vara Única desta unidade. 

Brasnorte/MT, 08 de abril de 2020. 

Daiane Marilyn Vaz

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57967 Nr: 962-12.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ARIQUEMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS BRINGHENTI AMARO SILVA 

- OAB:5234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 32, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65102 Nr: 1165-03.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN FELIPE SANTOS NAPOLITANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:MT 

13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a Parte Requerente na pessoa de seus 

procuradores, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 571,31 (quinhentos 

e setenta e um reais e trinta e um centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls. 11. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo R$ 429,24 para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 142,07 para fins da guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, 

clicar na aba Emitir Guia e digitar Condenação de Custas e Taxas, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF e o NOME 

do pagante, clicar em Simular Guia, Gerar Guia e Imprimir. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais implicará na restrição de vosso nome e CNPJ junto ao 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5.º, da 

CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65789 Nr: 1568-69.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITE DO CARMO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE, ALEXANDRE 

COSTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 

23.383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389, Silvio César dos Santos - OAB:MT 7.806 - B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, NCPC.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º, NCPC), observada a concessão da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º CPC/2015.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68102 Nr: 3088-64.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA DE 

MOTOS ME, VALNIEL DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 34, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69397 Nr: 372-30.2018.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO SANTANA GOMES, LILIAN 

COUBER INACIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante as juntadas acostada as refs. 54 e 55, e visando o devido 

impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se manifestar no 

prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69402 Nr: 379-22.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DOS REIS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 39, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65858 Nr: 1614-58.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por Jeferson 

Souza Santana, representado por sua genitora Rosangela de Souza 

Cavalcante Nogueira em desfavor de Marcelo Santana.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da parte executada, para que 

efetuasse o pagamento em 03 (três) dias (ref. 04)

O requerido foi citado à ref. 08 e, apresentou manifestação com uma 

proposta de acordo, a fim de efetuar o pagamento do valor cobrado, 

justificando não ter condições de efetuar o pagamento em sua 

integralidade.

Determinou-se a intimação da parte exequente, para se manifestar, ante o 

teor da petição da parte executada (ref. 16).

À ref. 20, a parte exequente juntou ao processo o cálculo atualizado do 

débito, haja vista que o executado estava inadimplente desde o ano de 

2017, totalizando R$ 9.696,30 (nove mil e seiscentos e noventa e seis 

reais e trinta centavos), sendo divididos em 2 (duas) vezes perfazendo o 

valor de R$ 4.844,15 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e quinze 

centavos).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a intimação da 

defesa do executado, para se manifestar e requerer o que de direito (ref. 

26).

É o relatório.

De proêmio, verifica-se que a cota ministerial retro merece deferimento.

Diante disso, intime-se o executado, por meio de carta precatória, para 

que se manifeste ante o teor da petição de ref. 20, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ulteriores deliberações.

Diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66947 Nr: 2337-77.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRT, RBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO NARDO GASPARINI - 

OAB:22774/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por Dano Ambiental com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta pelo Ministério Público em desfavor de José Roberto 

Tavares e Rosane Beolchi Tavares.

Recebida a inicial, fora postergada o pedido de antecipação de tutela, bem 

como foi designado audiência de conciliação (ref. 04).

Os requeridos foram citados à ref. 26.

O Ministério Público, requereu nova designação de data para a audiência 

de conciliação à ref. 31.

Os requeridos apresentaram contestação à ref. 44.

Os requeridos informaram que nomeariam seus procuradores indicadas 

na carta de preposto, informando que estes compareceram em audiência 

(ref. 52).

Em audiência o Ministério Público requereu a suspensão do processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, para possível elaboração de TAC (ref.53).

Determinou-se a intimação do Ministério Público, diante o decurso do 

prazo, para se manifestar e/ou requerer o que melhor lhe aprouver (ref. 

61).

O Ministério Público apresentou réplica à contestação (ref. 67).

É o relatório.

De prêmio, sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

se pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão.

Certifique-se a tempestividade das petições das partes.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61214 Nr: 1273-66.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: claudia bernardes da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:MT 14.425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:MT 18.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-27.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que apresente 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-56.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

KERBER & PELISSARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000244-56.2019.8.11.0100. REQUERENTE: KERBER & PELISSARI LTDA - 

ME REQUERIDO: GUSTAVO HENRIQUE LEME DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 
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conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", caso houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos entendo que o 

processo deve ser extinto. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante qualificada como KERBER & PELISSARI LTDA - ME, 

se fez representar por simples preposto na audiência de conciliação 

realizada, o que autoriza, assim, a extinção do feito sem resolução do 

mérito. O Enunciado n.º 141, do FONAJE, tem a seguinte redação: A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente.(grifei) E o entendimento jurisprudencial é uníssono, nesse 

mesmo sentido, conforme colaciono abaixo: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO POR 

PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. 

NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO 

DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, excepcionalmente admitida a litigar como 

autora nos juizados especiais, deve ser representada, em audiência, pelo 

empresário individual ou sócio gerente, devendo ser comprovada tal 

qualidade, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), 

posto que se revela desprovido de efeitos jurídicos o comparecimento de 

simples funcionário ou preposto, a teor do que reza o enunciado nº. 141 

do fonaje precedente desta turma. 2. Verificado que se fez presente ao 

ato processual pessoa desprovida de poderes, a figurar como simples 

preposta da empresa, impõe-se a extinção do processo, porquanto se 

considera que esteve ausente a parte autora na audiência. 3. Preliminar de 

nulidade acolhida, para cassar a r. Sentença recorrida e determinar a 

extinção do feito, sem julgamento de mérito. Prejudicado o julgamento do 

recurso. (TJDF; Rec 2013.08.1.008012-2; Ac. 812.673; Terceira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz LuisMartius 

Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 22/08/2014; Pág. 278). Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 141 do FONAJE, o comparecimento do 

empresário individual ou sócio gerente, na audiência é obrigatório, pois, 

sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme lição tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Sentença Publicada no PJE. 

Submeto a decisão ao MM. Juiz de Direito para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-143 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL

Processo Número: 1000314-09.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT 

(AUTOR(A))

FABRÍCIO HENRIQUE DA COSTA (TESTEMUNHA)

ROMARIO LIOHANDRYO MAGALHAES (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SILVA MONTEL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000314-09.2020.8.11.0110. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE NOVA XAVANTINA/MT TESTEMUNHA: ROMARIO 

LIOHANDRYO MAGALHAES, FABRÍCIO HENRIQUE DA COSTA REU: 

PAULO SILVA MONTEL Vistos, Considerando que a presente carta 

precatória não se refere a processo de réu preso, designo audiência de 

oitiva das testemunhas para o dia 26 de maio de 2020, as 12h30mim 

(horário de Mato Grosso). Comunique-se ao Juiz deprecante. Intimem-se 

as testemunhas. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Campinápolis, 31 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-93.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JOSE DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000095-93.2020.8.11.0110. Vistos. 

Decisão->Não concessão->Liminar Cuida-se de Ação de Aposentadoria 

por Idade com pedido de tutela de urgência, movida por Geralda José da 

Rocha, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Aduz a parte autora, em síntese, que preenche todos os requisitos 

necessários à concessão do benefício. Nesse passo, requereu pela via 

administrativa a referida aposentadoria, todavia teve seu requerimento 

indeferido (ID.29085565). Neste intuito, buscou a via judicial. Acostou 

documentos (ID.29085559, ID.29085563, ID.29085565, ID.29085575, 

ID.29085577, ID.29085579, ID.29085582, ID.29085584, ID.29085587, 

ID.29085589). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. - Recebimento da 

Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

321, do mesmo diploma legal. - Da gratuidade da justiça - O art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de 

hipossuficiência absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade 

de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, diante dos documentos consubstanciados aos autos , dessa 

forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá 

a gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 

98 do CPC. - Da tutela provisória - Indefiro o pedido de tutela de urgência 

de natureza antecipada, pois o direito pleiteado depende de verificação da 

matéria fática subjacente de sua ocorrência, ou seja, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos trazidos na inicial, mormente com devido 

contraditório. Ressalto a possibilidade de novo exame, caso haja 

apresentação de novos elementos. - Da audiência de conciliação ou 

mediação - Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. - Da citação - Cite-se o requerido para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), 

ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para 
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impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis – MT, 30 de março de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000144-37.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO BRASIL COMERCIO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DARIO DE OLIVEIRA OAB - GO13226 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A FERREIRA BARBOSA SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos 

da CNGC, impulsiono estes autos para que se proceda, via matéria de 

imprensa, à intimação da parte autora para: 1- Efetuar o pagamento da 

Guia de Recolhimento/Depósito/Custas, em 05 (cinco) dias a partir da 

presente intimação; 2- Efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Informo desde já, que o 

valor a ser recolhido é para cumprimento de 01 (uma) diligência na região 

Centro de Campinápolis-MT. CAMPINÁPOLIS, 14 de abril de 2020. PAULO 

EDUARDO MATTOS DINIZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio José Lourenço, s/n, 

Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - TELEFONE: (66) 

34371729

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000216-51.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ OAB - MT27006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para acostar aos autos a procuração 

ad judicia e declaração de pobreza devidamente assinados bem como 

documentos que comprovem seu estado de pobreza, no prazo de 15 

(dias) dias, sob pena de indeferimento da inicial e dos benefícios da 

Justiça Gratuita. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

conclusos. Cláudia, 13 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000273-69.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.T.T. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL C.T.T. CONSTRUCOES, TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS 

LTDA - ME Vistos. 1. Em atenção ao artigo 46, da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP 

Nº 03 de 12 de abril de 2018, determino que a parte autora proceda a 

correta emissão da guia de distribuição, devendo incluir o número único do 

processo na respectiva guia, juntando aos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias (parágrafo único, art. 46). 2. Com a devida juntada, voltem conclusos. 

Cláudia, 13 de abril de 2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000220-88.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALVES SARAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. EMERSON ALVES SARAIVA Vistos. 1. Em 

atenção ao artigo 46, da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de abril de 

2018, determino que a parte autora proceda a correta emissão da guia de 

distribuição, devendo incluir o número único do processo na respectiva 

guia, juntando aos autos no prazo de 05 (cinco) dias (parágrafo único, art. 

46). 2. Com a devida juntada, voltem conclusos. Cláudia, 13 de abril de 

2020 THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-42.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intime-se a parte autora para acostar aos autos a negativa do 

benefício pretendido na via administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cláudia, 

13 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000744-22.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA CHIAMOLERA GALLON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLÁUDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, Cláudia - MT - CEP: 78540-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

56/2007-CGJ/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. 

Cláudia/MT, 14/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela CNGC-GJ/TJ-MT

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-86.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SELANIR ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

EVELIN ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

RONALDO ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

HELEN ALMEIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA DE SOUZA OAB - RS92323 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA GARDIN MARTINS OAB - RS87832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

ALDO MAIA (REQUERIDO)
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LEANDRO HATTJE (REQUERIDO)

CELIO MONTEIRO DOMINGOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO(A))

MAURO FITERMAN OAB - RS31897 (ADVOGADO(A))

HIGOR VINICIUS DOS SANTOS CRISPIM OAB - SP360244 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO SUMAN OAB - SP81681 (ADVOGADO(A))

REGIANE MAIA DOS SANTOS OAB - SP362405 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIO SATTIN (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA Ofício nº. 054/2020/-PJE Cláudia/MT, 14 de abril 2020. Carta 

Precatória: 1000149-86.2020.8.11.0101 /PJE Polo Ativo: SELANIR 

ALMEIDA DE ANDRADE e outros (3) Polo Passivo: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A e outros (3) AUTOS DE ORIGEM: 049/1.17.0001853-5 (CNJ: 

0004011-70.2017.8.21.0049) Sr(a). Gestor(a): Informo a Vossa Senhoria 

que a carta precatória relativa ao vosso processo, foi distribuída neste 

juízo, com o número acima indicado, solicitando que futuros pedidos de 

informações ou de devolução sejam encaminhados com sua expressa 

menção, sob pena de impossibilidade do atendimento. Na oportunidade 

informo, que para cumprimento do ato deprecado foi designada audiência 

para o dia 04/06/2020, às 08h45min. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça AO JUÍZO DA TERCEIRA 

VARA DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. SEDE DA VARA 

ÚNICA DE CLÁUDIA E INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 - TELEFONE: (66) 3546-2629

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000450-67.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ERENAXNES DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CONSTRUÇÕES (REQUERIDO)

AGUAS DE CLAUDIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIO ADRIANO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA Ofício nº. 055/2020/-PJE/EVU Cláudia/MT, 14/04/2020. Carta 

Precatória: 1000450-67.2019.8.11.0101/PJE Polo Ativo: ERENAXNES DIAS 

LIMA Polo Passivo: NILSON CONSTRUÇÕES e outros AUTOS DE ORIGEM: 

6095-50.2017.811.0040 Sr(a). Gestor(a): Informo a Vossa Senhoria que a 

carta precatória relativa ao vosso processo, foi distribuída neste juízo, 

com o número acima indicado, solicitando que futuros pedidos de 

informações ou de devolução sejam encaminhados com sua expressa 

menção, sob pena de impossibilidade do atendimento. Na oportunidade 

informo, que para cumprimento do ato deprecado foi designada audiência 

para o dia 04/06/2020, às 14h30min. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça AO JUÍZO DA PRIMEIRA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. SEDE DA VARA 

ÚNICA DE CLÁUDIA E INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 - TELEFONE: (66) 3546-2629

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000917-46.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público do Estado do Paraná (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES ALVES WEBER (REQUERIDO)

ALMIR PISSAIA XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

ROGERIO JOSE LORENZETTI (REQUERIDO)

RODRIGO FERREIRA GIOVINE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIUSEPPE VASCONCELOS PACINI OAB - PR84340 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PARANAVAI (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA Ofício nº. 056/2020/-PJE/EVU Cláudia/MT, 14/04/2020. Carta 

Precatória: 1000917-46.2019.8.11.0101/PJE Polo Ativo: Ministerio Público 

do Estado do Paraná Polo Passivo: ALMIR PISSAIA XAVIER DA SILVA e 

outros (3) AUTOS DE ORIGEM: 0005784-42.2017.8.16.0130 Sr(a). 

Gestor(a): Informo a Vossa Senhoria que a carta precatória relativa ao 

vosso processo, foi distribuída neste juízo, com o número acima indicado, 

solicitando que futuros pedidos de informações ou de devolução sejam 

encaminhados com sua expressa menção, sob pena de impossibilidade do 

atendimento. Na oportunidade informo, que para cumprimento do ato 

deprecado foi designada audiência para o dia 04/06/2020, às 08h30min. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça AO JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DE PARANAVAÍ/PR - PROJUDI OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. SEDE DA VARA ÚNICA DE 

CLÁUDIA E INFORMAÇÕES: Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, Centro, 

CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 - TELEFONE: (66) 3546-2629

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83932 Nr: 1036-97.2014.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA, ANTONIO SERGIO 

AGUIAR TEIXEIRA, ANTONIO CANDIDO DA SILVA, CLAUDIOMIRO 

JACINTO DE QUEIROZ, VALDIR ARAUJO DOS REIS, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR, ALAN EDUARDO SILVA, RUBENS BARBOSA DOS 

SANTOS, DORALINA RIBEIRO FRANÇA, ALCENIR DOMINGOS DOS 

SANTOS, RONALDO PEREIRA DA CRUZ, JACKSON LINO COELHO, 

DANILO LIMA FERREIRA, JOSELINO FORTUNATO, CLAUDIOMIRO 

SENHORATI, MANOEL INÁCIO TRINDADE DE SOUZA, RAIMUNDO BISPO 

DA SILVA, ROSINEIDE SOUZA DA SILVA, VILMA LINO COELHO, ADÃO 

LOPES, SEMAIA FERREIRA DA SILVA, GABRIEL SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, Jacinto Simões - OAB:MT/2.836-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Dorado Rodrigues - 

OAB:5081, Robson Rezende dos Santos - OAB:16428MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados dos requeridos Igor 

Rodrigues de Rezende e Adelar Pedo, Dr. GUSTAVO VOLPATO FRANÇA, 

OAB/MT 14.172; Dr. JANDERSON MEMÓRIA RAMOS, OAB/MT 16.953 e 

Dra. SIMONI REZENDE DE PAULA, OAB/MT 14.205, do inteiro teor da 

decisão proferida nos autos a seguir transcrita: "Vistos. 1. Acerca do 

pedido de sucessão processual em razão da alienação de direito litigioso, 

intime-se a parte autora para querendo apresentar manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias. 2. Em que pese as declarações de hipossuficiência dos 

requeridos Igor Rodrigues de Rezende e Adelar Pedo, percebe-se que o 

primeiro comprovou ser titular de posse de 04 (quatro) lotes e o segundo, 

de 03 (três) lotes e também por estarem representados por advogados, o 

que dá indícios de que possuem condições de arcar com as despesas e 

custas processuais, caso determinadas pelo Juízo. Assim, intime-se-os, 

na pessoa de seus advogados, que deverão estar inseridos no sistema 

Apolo, para comprovarem seus rendimentos e bens, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 3. Indefiro o pedido de 

revogação da decisão liminar que reintegrou o autor na posse do imóvel, 

eis que conforme consta nos autos, tal decisão está sendo descumprida, 

vez que o autor noticiou seu descumprimento. 4. Suspendo por ora a 

designação de audiência de instrução e julgamento, já anteriormente 

deferida. 5. Após o decurso do prazo dos itens 1 e 2, voltem conclusos 

para deliberação. 6. Int. 7. Diligências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100192 Nr: 3399-52.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (06.04.2015), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83184 Nr: 486-05.2014.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO ROSA DA SILVA, IVANETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR KURTEN, ALEXANDRA APARECIDA 

PERINOTO, ORMIRIA ANDERLE, VITALINO ANDERLE, REJANE VOGT 

ANDERLE, NEURA MAGNABOSCO, VILSON MAGNABOSCO, ARSENIO 

ANDERLE, ROSANE WASTOWSKI ANDERLE, BEATRIZ MARLENE ROSSA 

ANDERLE, VALMIR ROQUE ANDERLE, CLARICE BORELLI ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA - 

OAB:16649/MT, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 Ainda, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, os últimos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata 

nos termos do artigo 85 do NCPC, devendo ser observado que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita.P.R.I.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia,14 de abril de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84976 Nr: 72-70.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. O exequente através de petição juntada à Referência 37 informou que 

o executado não efetuou o pagamento do RPV no prazo legal, razão pela 

qual requer o sequestro do montante devido, que perfaz R$ 34.327,89 

(trinta e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e nove 

centavos). Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requisitório 

foi feito em 06.12.2017 (ref. 24) e até o momento não foi cumprido pelo 

Estado do Mato Grosso.

 Pois bem. Vejamos o que dispõe o artigo 910 do Código de Processo 

Civil/2015 e artigo 100 da Constituição Federal:

 “Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública 

será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. § 1º Não opostos 

embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, expedir-se-á 

precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal”.

 “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 

2009)”.

 Ainda: Art. 535 do CPC/2015.
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 “A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 

arguir: § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação 

de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente”.

 Assim, em se tratando de obrigação/Requisição de Pequeno Valor - RPV, 

nessa hipótese, uma vez vencido o prazo fixado na requisição e diante da 

inadimplência do executado, é cabível ordem de bloqueio. Nesse sentido, 

eis o posicionamento dos tribunais: ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO 

NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM 

RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido 

o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001)" 

(REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010 - Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no RMS 50.386/DF, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 

25/08/2016)

 “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISPENSA DE PRECATÓRIO – 

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – ART. 100, §3º DA CF – REQUISIÇÃO 

EXECUÇÃO. Título Judicial. Requisição de pequeno valor (RPV). 

Sequestro. Requisição encaminhada pelo Juízo da execução à entidade 

devedora. Art. 100, § 3º, da CF. Descumprimento do prazo de pagamento. 

Sequestro de verba suficiente ao pagamento do valor requisitado. 

Cabimento. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial 1.143.677- RS, no regime dos recursos repetitivos. Recurso 

provido. (TJSP. AI 21040655620168260000, Relator: Antonio Carlos Villen, 

Data do Julgamento: 07.11.2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data da 

Publicação: 08.11.2016)

 MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO 

(RPV) - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR 

DETERMINADO NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO 

ÓRGÃO - ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 

62-2009 - ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA 

ORDEM LEGAL - ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO 

SUJEITA AO MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o 

sequestro de verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório 

judicial tratado na EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele 

título de crédito permitindo a medida diante da inadimplência do órgão 

público no âmbito dos tribunais de justiça. (TJMT. MS 126261/2011, DES. 

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012).

 2. Nesses termos, defiro o pedido da parte Exequente, DETERMINANDO o 

BLOQUEIO nas contas do Estado de Mato Grosso (CNPJ': 

03.507.415/0001-44) no valor de R$ 34.327,89 (trinta e quatro mil, 

trezentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme 

atualização feita pelo Departamento Auxiliar da Presidência, em favor da 

parte exequente. Os autos permanecerão em Gabinete até o resultado do 

bloqueio.

3. Após, INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação nos próprios autos, conforme art. 525 do 

CPC/2015.

4. Em havendo impugnação, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação no mesmo prazo legal; caso contrário, certifique-se eventual 

decurso do prazo.

 5. Com ou sem manifestações, voltem os autos em conclusão para 

deliberações quanto a liberação do bloqueio judicial.

 6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90666 Nr: 950-58.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Nesses termos, defiro o pedido da parte Exequente, DETERMINANDO o 

BLOQUEIO nas contas do Estado de Mato Grosso (CNPJ': 

03.507.415/0001-44) no valor de R$ 30.149,33 (trinta mil, cento e quarenta 

e nove reais e trinta e três centavos), conforme atualização feita pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, em favor da parte exequente. Os 

autos permanecerão em Gabinete até o resultado do bloqueio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51510 Nr: 888-62.2009.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA NAGY DE LIMA SONI, NASI SONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU COAN, EGON MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 3.277-A, João de Freitas Novais II - OAB:12052, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:OAB-MT 3.418-A

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para 

o fim de REINTEGRAR os Requerentes SONIA REGINA NAGY DE LIMA 

SONI e NASI SONI no imóvel objeto da matrícula nº 2.604 do CRI de Sinop 

descrito na inicial bem como CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

de danos materiais, os quais serão apurados em sede de liquidação de 

sentença, nos termos do artigo 510 do CPC.Determino ainda que os 

Requerentes transfiram o imóvel objeto do presente litígio para o Registro 

de Imóveis de Cláudia, eis que o bem pertence a esta Comarca. Prazo: 30 

(trinta) dias.Condeno os Requeridos Nereu Coan e Egon Morh ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado dado à causa, 

na forma pro rata, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração 

da posse dos imóveis em favor dos Autores, devendo os Requeridos 

desocuparem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação de multa diária e demais cominações legais.Oportunamente, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia-MT, 14 de abril de 

2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83376 Nr: 632-46.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CARNEIRO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Autos n. 632-46.2014 (Id. 83376)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réu: REINALDO CARNEIRO

Vistos.
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1. Para que haja celeridade processual, intime-se novamente o advogado 

constituído (Dr. Vanderson Pauli), para apresentar alegações finais, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desconstituição por ausência de 

defesa técnica e aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos, nos 

termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de 

comunicação ao Tribunal de Ética da OAB/MT para apurar falta disciplinar, 

a teor do artigo 34, XI da Lei n. 8.906/1994: “abandonar causa sem justo 

motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia”.

2. Caso a defesa permaneça inerte, intime-se pessoalmente o réu para 

constituir novo advogado sob pena de nomeação de dativo.

3. Diligências necessárias.

Cláudia, 14 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92296 Nr: 1903-22.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA ANTONIAZZI MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (02.05.2016), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98453 Nr: 2534-29.2017.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Correa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTA TEIXEIRA DUTRA COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CORREA PEREIRA - 

OAB:22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em consulta ao sistema CEI, o óbito lavrado é de outra pessoa, e em 

consulta ao sistema Infojud, constatou-se o endereço em anexo. Assim, 

cite-se a parte Requerida, dos termos da decisão inicial, no endereço 

indicado.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105132 Nr: 2413-64.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE ROMANO POLIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:MT 8016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (10.12.2014), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85581 Nr: 391-38.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 14 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88848 Nr: 112-18.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR TENEDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 88848)

Autor: LEONIR TENEDINI

Requerido: NANTES E SILVA LTDA

Vistos.

1. Notado que a parte requerida não é mais uma sociedade limitada, e sim 

uma empresa individual de responsabilidade limitada, determino a 

retificação e a inclusão da ré Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli 

no polo passivo da presente ação.

2. Cumpra-se o item “4” da decisão de ref. 14, no endereço indicado na 

ref. 22.

 3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89561 Nr: 444-82.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Rodrigues do Prado, JOSUE 

BERNARDO SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, Jackson Sokolovski Alves - OAB:MT - 21.114

 Vistos.

1. Recebo a apelação interposta (Ref. 162), posto que satisfeitos os 

pressupostos recursais que autorizam a apreciação da irresignação em 

superior instância.

2.Intime-se a defesa via DJE para oferecer razões de apelação no prazo 

de 08 (oito) dias, em seguida vista dos autos ao representante do 

Ministério Público para contrarrazoar no mesmo lapso temporal, na forma 

do artigo 600, “caput”, do Código de Processo Penal.

3. Após, proceda-se à remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso com as homenagens e cautelas de estilo.

4. Diligências necessárias.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-81.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo a inicial, posto preenchidos os requisitos legais. 2. 

Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação 

ordinária previdenciária provida por ADÃO TELES DA SILVA em face de 

INSS, em que requer aposentadoria por idade rural, onde alega, em 

síntese, que é trabalhador rural há muitos anos e hoje conta com 60 

(sessenta) anos de idade, assim afirma ter preenchido o requisito etário e 

requer, em sede de tutela provisória, a concessão da aposentadoria por 

idade rural na qualidade de segurada especial. Ainda, esclarece que 

desde tenra idade, exerce atividade rurícola, em regime de economia 

familiar. Juntou documentos à inicial. DECIDO. O art. 303 do NCPC dispõe a 

respeito do pedido da tutela de urgência, do qual caracteriza a tutela 

antecipada em caráter antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o 

seguinte entendimento: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Consoante se extrai do 

CPC/2015, são necessários para a concessão da tutela de urgência em 

caráter antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verificação da 

presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, 

com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido 

ao final, na sentença. No caso dos autos, não vislumbro a existência de 

prova inequívoca a amparar as asserções da parte requerente, sendo 

necessária a instrução probatória para melhor convicção das alegações. 

Outrossim, entendo que não se encontra presente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) em relação ao 

pedido imediato a fim de concessão do benefício de aposentadoria, até 

porque conforme mencionado na inicial a autarquia requerida indeferiu o 

pedido em 18.03.2016 e somente agora ingressou com a ação. Diante 

disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a fase 

instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que se 

falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 4. Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. 5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 6. Diligências necessárias. Cláudia, 13 

de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000223-43.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TAMILLI EVELYN MIOTO (REQUERENTE)

R. M. F. (REQUERENTE)

TIFANI STHEFANI MIOTO (REQUERENTE)

TANANI EVERLYN MIOTO (REQUERENTE)

INEZ TERESINHA HERICHS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MIOTO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o pedido de abertura de inventário. Nomeio inventariante 

a Sra. Tamilli Evelyn Mioto, sob compromisso, nos termos do artigo 617, III e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Intime-se para assinatura 

do Termo de Compromisso no prazo de 5 (cinco) dias e para prestar as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes, ressaltando que 

estas deverão ser acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais 

dos bens inventariados e relação das possíveis dívidas em nome do de 

cujus, lavrando-se Termo Circunstanciado na escrivania, nos termos do 

artigo 620 do Código de Processo Civil Brasileiro. 3. Após a apresentação 

das primeiras declarações, abra-se vista ao Ministério Público. 4. 

Diligências necessárias. Cláudia, 13 de abril de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-71.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISA DE FATIMA HAUBERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo a inicial, posto preenchidos os requisitos legais. 2. 

Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação 

ordinária previdenciária em que a parte autora requer aposentadoria por 

idade rural. Para tanto alega que é trabalhadora rural desde a mais tenra 

idade e hoje conta com 57 (cinquenta e sete) anos de idade, assim afirma 

ter preenchido o requisito etário e requer, em sede de tutela provisória, a 

concessão da aposentadoria por idade rural na qualidade de segurado 

especial. Juntou documentos à inicial. DECIDO. O art. 303 do NCPC dispõe 

a respeito do pedido da tutela de urgência, do qual caracteriza a tutela 

antecipada em caráter antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o 

seguinte entendimento: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Consoante se extrai do 

CPC/2015, são necessários para a concessão da tutela de urgência em 

caráter antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verificação da 

presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, 

com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido 

ao final, na sentença. No caso dos autos, não vislumbro a existência de 

prova inequívoca a amparar as asserções da parte requerente, sendo 

necessária a instrução probatória para melhor convicção das alegações. 

Outrossim, entendo que não se encontra presente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) em relação ao 

pedido imediato a fim de concessão do benefício de aposentadoria. Diante 

disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a fase 

instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que se 

falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 4. Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. 5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 6. Intime-se. 7. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 13 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-25.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo a inicial, posto preenchidos os requisitos legais. 2. 

Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita. 3. Trata-se de ação 

ordinária previdenciária em que a parte autora requer aposentadoria por 

idade híbrida. Para tanto alega que é trabalhadora rural e exerceu 

atividade remunerada ao longo do tempo e hoje conta com 60 (sessenta) 

anos de idade, assim afirma ter preenchido o requisito etário e requer, em 

sede de tutela provisória, a concessão da aposentadoria por idade híbrida. 

Juntou documentos à inicial. DECIDO. O art. 303 do NCPC dispõe a respeito 

do pedido da tutela de urgência, do qual caracteriza a tutela antecipada em 

caráter antecedente. Diante disso, o artigo preceitua o seguinte 

entendimento: “Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo.” Consoante se extrai do CPC/2015, são 

necessários para a concessão da tutela de urgência em caráter 

antecedente os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A verificação da presença 

de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base 

da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, 

na sentença. No caso dos autos, não vislumbro a existência de prova 

inequívoca a amparar as asserções da parte requerente, sendo 

necessária a instrução probatória para melhor convicção das alegações. 

Outrossim, entendo que não se encontra presente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) em relação ao 

pedido imediato a fim de concessão do benefício de aposentadoria. Diante 

disso, não comprovado de imediato os requisitos para concessão da 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, sendo que ainda terá a fase 

instrutória a fim de obter a possibilidade de comprovação, não há que se 

falar em deferimento da tutela provisória, ora pleiteada, razão pela qual 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 4. Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 01/2016, subscrito pelo 

Procurador-Federal Coordenador do Núcleo Previdenciário da PF/MT e 

Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do Mato Grosso 

Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a dispensa da 

solenidade. 5. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183). 6. Intime-se. 7. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 13 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000062-38.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA VARGAS FRANDOLOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 01/09/2017 às 15:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000603-03.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SOARES DE JESUS (REQUERIDO)

DEJALMA JOSE FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/10/2019 Hora: 

14:10, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia: 09/05/2019 Hora: 

14:20 , na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010132-39.2010.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA PANTANAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ DE PAULA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-35.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OPTICA DO TRABALHADOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO GOMES GONCALVES OAB - MG0139135A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000004-35.2017.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: JOAO PEDRO DE LIMA Promovido: REQUERIDO: OPTICA DO 

TRABALHADOR LTDA - ME, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. SENTENÇA Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo 

firmado entre a parte autora e o BANCO LOSANGO S/A, com o pedido de 

extinção do feito. As cláusulas da avença estão devidamente regulares, 

motivo pelo qual não verifico empecilho à sua homologação. Neste 

instante, cumpre registrar: (...) No juízo homologatório, caberá ao juiz 

somente verificar a satisfação dos requisitos formais do acordo 

(capacidade dos sujeitos, disponibilidade do objeto e satisfação de 

eventual forma exigida em lei). Preenchidos os pressupostos, cumpre-lhe 

homologar o acordo (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil 

comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 

478). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante no id. 30007718 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos apenas com relação ao 
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BANCO LOSANGO S/A, e por conseguinte, declaro EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/95). Caso 

necessário, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte Autora 

ou seu advogado, caso tenha poderes para tanto, conforme ID. 30898759. 

Após, exclua-se do polo passivo o Requerido BANCO LOSANGO S/A, 

devendo o feito continuar com relação ao outro Requerido. Para tanto, 

determino a conclusão do feito para sentença. Publique-se. Registre-se. 

Cláudia, 13 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-21.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. DAL CORTIVO MADEIRAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000035-21.2018.8.11.0101 Exequente: 

EXEQUENTE: M.A. DAL CORTIVO MADEIRAS - ME Executado: 

EXECUTADO: MADEIFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. - 

EPP Vistos. SENTENÇA Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O processo é de ser extinto, uma vez que a Requerida 

cumpriu os termos do acordo, conforme informado nos autos, postulando 

pela extinção do feito. Diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito. Caso tenha sido penhorado algum bem, determino o 

seu levantamento, eis que o débito foi pago. Caso tenha algum valor para 

ser levantado, expeça-se alvará de levantamento. Sem custas. P.R. 

Desnecessária a intimação das partes. Arquivem-se, com as cautelas de 

estilo. Cláudia, 13 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010119-64.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEIER HOFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

REJANE CRISTINA ANDERLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010119-64.2015.8.11.0101 Exequente: 

EXEQUENTE: ALEXANDRE MEIER HOFF Executado: EXECUTADO: 

MAURICIO BORTOLETTI DE OLIVEIRA, REJANE CRISTINA ANDERLE Vistos. 

Trata-se da fase de Execução de Sentença. Sendo isto o que basta 

relatar (Art. 38, LJE), sigo aos fundamentos e ao final decido (Art. 489, 

CPC): Ante a CONCORDÂNCIA pela parte Requerente do valor depositado 

pela parte Requerida, nos termos do artigo 523 do CPC, julgo cumprida a 

sentença com relação a esta demandada, aplicando-se subsidiariamente o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará, em nome 

do patrono da Requerente para o levantamento da quantia depositada na 

conta judicial informada no evento 14036533. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias. 

Cláudia, 13 de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-67.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRISA & CONCEICAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000127-67.2016.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: GETULIO DOS SANTOS Executado: REQUERIDO: GRISA & 

CONCEICAO LTDA - ME Vistos. SENTENÇA Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. O processo é de ser extinto, uma vez que a 

Requerida em sede de cumprimento de sentença, efetuou o depósito do 

débito, conforme informado nos autos, postulando pela extinção do feito. 

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. 

Caso tenha sido penhorado algum bem, determino o seu levantamento, eis 

que o débito foi pago. Caso tenha algum valor para ser levantado, 

expeça-se alvará de levantamento. Sem custas. P.R. Desnecessária a 

intimação das partes. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 13 

de abril de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000263-47.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA MENDES DA SILVEIRA (EXECUTADO)

FRANKLIN MENDES DE MORAIS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de id:22413275

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000174-42.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARLON RHENDSON DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RIBEIRO LEMES DE BRITO (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000174-42.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): DANIEL MARLON RHENDSON DA SILVA ALVES REU: THIAGO 

RIBEIRO LEMES DE BRITO Vistos... Ante o teor da certidão de ID nº. 

27848728, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora, através de seu 

advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito; a. 

Havendo decurso de prazo sem manifestação, INTIMAR o requerente 

pessoalmente (art. 485, §1º, do CPC); 2. Com a resposta ou inerte em 

caso de intimação pessoal, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001408-58.2017.8.11.0025

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 605 de 810



Parte(s) Polo Ativo:

NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E 

SOLUCOES EM SAUDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JURUENA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1001408-58.2017.8.11.0025. 

AUTOR(A): NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA REU: MUNICIPIO DE JURUENA S 

E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação 

monitória” ajuizada por NORGE PHARMA Comércio de Medicamentos, 

Materiais e Soluções em Saúde LTDA contra o Município de Juruena/MT. 

Com a Inicial, documentos. Originalmente a demanda foi ajuizada na 

Comarca de Juína. Todavia, proferida decisão fundamentada, declinou-se 

da competência para processar e julgar a presente demanda em favor 

deste Juízo. Neste Juízo, intimou-se a parte-autora para informar se teria o 

interesse de que a presente demanda tramitasse nesta Comarca, bem 

como para recolher as custas de distribuição. Intimada, a parte-autora 

peticionou informando o interesse na tramitação do processo neste Juízo, 

bem como solicitou o prazo de 10 dias para juntada do comprovante de 

recolhimento das custas iniciais, isso em 05.08.2019. Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Em primeiro lugar, cabe sublinhar que a petição 

requerendo a dilação de prazo pelo período de 10 dias para juntada do 

comprovante de recolhimento das custas é datada de agosto de 2019 e 

até o presente momento (abril/2020) não houve qualquer outra 

manifestação. Devidamente intimada para recolher as custas de 

distribuição, a parte-autora deixou o prazo decorrer sem regularizar a 

questão, conforme pode ser visto nos autos. Nos termos da lei processual 

civil, a ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais, após 

intimação do patrono, enseja o cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do CPC com a extinção do feito sem resolução do mérito por 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, inciso IV do CPC). III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, conforme 

disposição do art. 290 do Código de Processo Civil. Por consequência, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, IV do CPC. DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, considerando que não houve ato 

processual, com a ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000624-82.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. C. (REU)

A. M. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000624-82.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): TIAGO SANTOS CRUZ REU: ALINE MARIA DA CONCEICAO, 

MURILO CONCEIÇÃO SANTOS CRUZ S E N T E N Ç A Vistos... I 

RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de guarda e 

regulamentação de visitas c/c alimentos, com pedido de tutela de urgência 

(alimentos provisórios)” ajuizada por Tiago Santos Cruz contra M. C. S. C., 

representado por sua genitora Aline Maria da Conceição. Antes do 

recebimento da Inicial, a parte-autora peticionou informando a desistência 

da presente demanda e requerendo, portanto, a extinção do processo. 

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, 

do CPC, pela não resolução do mérito quando o Juízo homologar a 

desistência do processo, hipótese que se coaduna ao caso em tela. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. Sem custas, haja vista que a desistência se deu antes do 

recebimento da Inicial. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, 

ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-97.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (EXEQUENTE)

C. R. D. P. (EXEQUENTE)

R. B. (EXEQUENTE)

C. R. D. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER LEAL JARDIM OAB - MT24307/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000332-97.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROSILDA BUCHER, CINTIA RAFAELA DE PAULA, C. R. D. P. EXECUTADO: 

MOISES FERNANDES DE PAULA S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO 

Trata-se de Petição intitulada “Cumprimento definitivo de sentença” 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em substituição 

processual de C. R. de P., representada por sua genitora Rosilda Bucher, 

contra Moisés Fernandes de Paula. Com a Inicial, documentos. No decorrer 

da marcha processual, surgiu a informação de que a parte-executada 

realizou o pagamento integral do débito exequendo, razão pela qual o 

Ministério Público requereu a extinção do processo, com fundamento no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO 

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

incabíveis na espécie, haja vista a postulação pelo Ministério Público. 

CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais. III DELIBERAÇÕES FINAIS Cientificar o Ministério Público. 

Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, ARQUIVAR. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000276-64.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN LAIANE VIOTTO PINHEIRO (REQUERENTE)

M. R. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIRLEI GOMES DE LELIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000276-64.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: M. R. G. P., ELEN LAIANE VIOTTO PINHEIRO REQUERIDO: 

ALCIRLEI GOMES DE LELIS S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se 

de petição requerendo a abertura de inventário dos bens deixados por 

Alcirlei Gomes de Lelis, ajuizada por Elen Laiane Viotto Pinheiro. Em 

petição, a parte-autora requereu a extinção pela desistência. Estas eram 

as informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, 

do CPC, pela não resolução do mérito quando o Juízo homologar a 

desistência do processo, hipótese que se coaduna ao caso em tela. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC). Não obstante, 
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DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de forma que fica suspensa a 

exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC). IV DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. 

Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, ARQUIVAR os autos. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000094-44.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS PEREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM QUEIROZ DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000094-44.2020.8.11.0099. AUTOR: 

JOSE ELIAS PEREIRA BORGES REU: JOAQUIM QUEIROZ DE FREITAS 

Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação de usucapião de bem móvel” 

ajuizada por José Elias Pereira Borges contra Joaquim Queiroz de Freitas. 

Com a Inicial, documentos. POIS BEM. Verificando-se aparentemente 

atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o 

caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao 

benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, 

como se sabe, não é situação imutável, bem com não é imune a 

discussões no bojo do processo. Em relação à audiência de conciliação, 

DEIXA-SE de designada, por ora, considerando a incerteza quanto ao 

endereço da parte-requerida, bem como pelo “período de pandemia” 

vivenciado, o que gerou suspensão de designação de audiências. 

Visando à celeridade processual, este Gabinete realizou diligências no 

Sistema Infojud, buscando informações quanto ao possível endereço 

atualizado em nome da parte-requerida, obtendo-se informação idêntica a 

dos autos, conforme pode ser visto no documento em anexo. Não 

obstante a informação passada pela autora de que procedeu à checagem 

dos endereços em nome do requerido, obtendo resultado negativo, não 

foram juntados quaisquer documentos que pudessem comprovar a 

tentativa de encontro do requerido nos referidos endereços. Por isso e em 

atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tentar-se-á a 

citação em ambos os endereços, através de precatória. Assim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR a parte-requerida, POR AR, para 

conhecimento do processo, bem como INTIMÁ-LA para oferecer resposta 

(inclusive contestação) no prazo legal, atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC; a. A CITAÇÃO DEVE SER TENTADA EM AMBOS OS 

ENDEREÇOS APRESENTADOS PELO AUTOR NA INICIAL, QUAIS SEJAM: i. 

Rua Maria Antônia, 765, Centro, em Paranaiba/MS, CEP: 79.500-000; ii. Rua 

Maysa Matarazzo, 16, qd 37, Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT, 

CEP: 78.128-314. b. Havendo indicação de novo endereço, EXPEDIR novo 

AR para cumprimento no novo endereço, seja por mandado ou precatória; 

2. Sendo negativas todas as diligências acima, CITAR, por Edital (com 

prazo de 20 dias), a parte-requerida, para que apresente resposta 

(inclusive contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se aos efeitos da 

revelia; a. OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe; b. 

CERTIFICADO o decurso de prazo, PROCEDER à nomeação de curador 

especial para atuar na defesa da parte-requerida, a partir da lista 

constante da Secretaria (obedecendo, como sempre, à alternância); c. 

Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o curador nomeado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da nomeação. 

Aceitando-a, deve oferecer contestação, a contar da aceitação; 3. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo 

legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito; 4. Por fim, conclusos. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000620-45.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000620-45.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA REQUERIDO: TEREZINHA DE ALMEIDA DA SILVA Vistos... I 

RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação de busca e apreensão” 

ajuizada pela Administradora de Consórcio Nacional GAZIN LTDA contra 

Terezinha de Almeida da Silva. Narra a Inicial que através do Contrato de 

Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, a 

parte-requerida aderiu ao grupo de consórcio nº 0164, cota 413, 

administrado pela parte-requerente, por meio do qual foi contemplada com 

motocicleta, marca HONDA, modelo NXR 160 BROS, ano/modelo 

2017/2017, cor PRETA e Chassi n.º 9C2KD1000HR020628, conforme 

documentos juntados. Indica-se que o referido bem sofreu a gravação do 

ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento 

Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes. 

Ocorre que a parte-requerida descumpriu referido contrato, deixando de 

pagar as prestações desde a nº 50, vencida em 11/02/2019, gerando uma 

inadimplência no valor de R$2.603,23 (dois mil, seiscentos e três reais e 

vinte e três centavos). Por isso é que se requer a expedição da “liminar” 

de busca e apreensão. Houve emenda à Inicial para correção do 

endereçamento, indicação de fiel depositário e juntada dos comprovantes 

de pagamento das custas de distribuição. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso. II FUNDAMENTO Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial 

e sua emenda. Pois bem. O Contrato de Participação e Grupo de Consórcio 

Segmentos Veículo Automotor de consórcio nº 0164 e cota 413 está 

regularmente formalizado entre as partes, conforme se verifica nos autos. 

De igual modo, verifica-se o inadimplemento por parte do requerido e a 

constituição em mora por meio de carta com aviso de recebimento, 

indicando a intimação pessoal em 04.04.2019. Assim, reputa-se válida a 

notificação extrajudicial juntada. Frisa-se que foi indicado como fiel 

depositário a pessoa de KALIL JORGE HADDAD ALI (CPF: 

366.427.891-72). III DISPOSITIVO Desta forma, verificando presentes os 

requisitos ensejadores da espécie, DEFERE-SE A BUSCA E APREENSÃO 

do bem descrito na exordial, expedindo-se o competente mandado, 

conforme estabelece o artigo 3° do Decreto-Lei 911/69. Tendo em vista a 

indicação de fiel depositário, o Oficial de Justiça deverá depositar o bem 

em mãos deste, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do 

bem, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 

05 (cinco) dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita 

nos autos, mais custas, despesas e honorários advocatícios. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Por isto, à SECRETARIA para: 1. CITAR a 

parte-requerida para, querendo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, hipótese na 

qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 

911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do 

Decreto-Lei 911/69) e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contando-se da execução da medida ora concedida; Consigna-se 

que não houve o pedido da inclusão da presente “Busca e Apreensão” no 

Renavan através do Sistema RENAJUD. Na hipótese de descumprimento 

do mandado de busca e apreensão pelo requerido (art. 3º, §14, do 

Decreto-Lei 911/69), INCIDIRÁ multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitado, o valor, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de aplicação de outras medidas coercitivas em caso de 

descumprimento. DEFEREM-SE ao Oficial de Justiça as faculdades 

contidas no art. 212 do Código de Processo Civil, inclusive com ordem de 

arrombamento e reforço policial, quando necessário, para que proceda à 

apreensão do bem, o qual será removido para o depósito do autor, quando 

também a parte ré deverá entregar os respectivos documentos do veículo, 

conforme preceitua o §14 do Artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, cuja 

determinação deverá constar do mandado. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000276-64.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN LAIANE VIOTTO PINHEIRO (REQUERENTE)

M. R. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA OAB - MT0020617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIRLEI GOMES DE LELIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000276-64.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: M. R. G. P., ELEN LAIANE VIOTTO PINHEIRO REQUERIDO: 

ALCIRLEI GOMES DE LELIS S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se 

de petição requerendo a abertura de inventário dos bens deixados por 

Alcirlei Gomes de Lelis, ajuizada por Elen Laiane Viotto Pinheiro. Em 

petição, a parte-autora requereu a extinção pela desistência. Estas eram 

as informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Diante do requerimento formulado, a extinção do 

processo é medida que se impõe. Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, 

do CPC, pela não resolução do mérito quando o Juízo homologar a 

desistência do processo, hipótese que se coaduna ao caso em tela. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos 

efeitos. CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC). Não obstante, 

DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de forma que fica suspensa a 

exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC). IV DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. 

Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, ARQUIVAR os autos. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-74.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA STEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000728-74.2019.8.11.0099. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP EXECUTADO: CATIA STEIN 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação 

de execução de quantia certa contra devedor solvente” ajuizada pela 

CCLA do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra Cátia Stein. 

Com a Inicial, documentos. No decorrer da marcha processual, surgiu a 

informação de que a parte-executada realizou o pagamento integral do 

débito exequendo, razão pela qual a parte-exequente requereu a extinção 

do processo, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO Tendo em vista o cumprimento integral 

da obrigação, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

INDEFERE-SE o requerimento de isenção de custas, haja vista que a 

legislação indicada (nº. 3.896/16) se trata de uma Lei Estadual (Rondônia), 

tendo vigência apenas naquele Estado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

fixados em 10% sobre o valor da causa. CONDENA-SE a parte-executada 

ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais. III 

DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, 

A R Q U I V A R .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000732-14.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000732-14.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ELIETE OLIVEIRA PEREIRA S E N T E N Ç A Vistos... I 

RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de busca e apreensão” 

ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional HONDA contra Eliete 

Oliveira Pereira. Narra a Inicial que as partes celebraram contrato de 

financiamento no dia 22.05.2017, sob o número 39205.341.1.1, tendo o 

requerente concedido um crédito ao requerido, que deveria ser pago em 

72 prestações mensais. Em garantia das obrigações assumidas, a 

parte-requerida transferiu em alienação fiduciária um veículo, marca FIAT, 

modelo UNO WAY 1.0, chassi n.º 9BD195A6ZF0674427, ano de 

fabricação 2015 e modelo 2015, cor BRANCO, placa QBH8754, renavam 

01048275253. Todavia, afirma-se que o requerido não cumpriu as 

obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas a partir de 24.12.2018, tendo sido constituído em mora através 

de notificação extrajudicial. Determinada a emenda à Inicial para que fosse 

juntada aos autos a interpelação válida da parte-requerida, a parte-autora 

peticionou argumentando a validade da constituição em mora realizada 

através do protesto por edital, requerendo, portanto, a concessão da 

liminar pretendida. Estas eram as informações existentes, estando o 

processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO De início, constata-se que o 

Contrato com Cláusula de Alienação Fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, conforme se verifica pelos documentos. 

Todavia, verifica-se que, mesmo aditando a Inicial, a mora da 

parte-requerida não foi devidamente comprovada. Pois bem. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, em se 

tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de 

protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor -, 

sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal. Neste 

sentido, extraem-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NÃO 

RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O tribunal local decidiu de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de 

recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, Rel. o Min. Raul 

Araújo, DJe 21/3/2011). 2. Ao declarar a falta de recebimento da 

notificação do devedor, o acórdão recorrido o fez com base na 

apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável rever 

tais conclusões em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 491.676/PR, 

Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11/9/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, 

a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o 
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entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de 

constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser 

apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 512.316/RS, Relator o Ministro 

Luis Felipe Salomão, DJe de 1º/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a 

constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que 

não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. Conclusão da Corte local 

que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação 

da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 

467.074/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014). Contudo, é 

admitido que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título 

por edital, desde que, evidentemente, sejam esgotados todos os meios de 

localização do devedor. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR 

EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora 

constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se 

configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte 

considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, 

desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme 

consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp n. 368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe 10/10/2013). 

A nova redação do art. 2°, §2º, do Decreto Lei 911/69 (alterado pela Lei 

13.043/14), dispõe que a comprovação da mora pode se dar por carta 

registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura 

do aviso seja do próprio devedor. No presente caso, a demonstração de 

prévia constituição de mora da parte-requerida não aconteceu nos autos, 

já que a notificação extrajudicial não foi recebida por ela, tendo em vista 

que, ao analisar os documentos, percebe-se pelo AR que a referida 

notificação foi devolvida ao remetente. Quanto ao documento de 

Instrumento de Protesto expedido pelo Cartório do 2º Ofício de Cotriguaçu, 

ressalta-se, novamente, que não ficou comprovado nos autos que foram 

esgotadas todas as tentativas para a localização da parte-requerida. 

Assim, reputam-se inválidos os documentos juntados, considerando que a 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Essa é a atual linha de raciocínio do e. TJMT, 

consoante arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA 

DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO 

- INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

146155/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL MAIS DE UM ANO APÓS ESSA TENTATIVA - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (Ap 

144523/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Portanto, não há falar em preenchimento do requisito objetivo 

para a procedibilidade da Busca e Apreensão. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, ARQUIVAR os autos. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000402-17.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000402-17.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

FRANCISCO SANTOS DA SILVA S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO 

Trata-se de Petição intitulada “Busca e apreensão com pedido liminar” 

ajuizada pelo Banco BRADESCO Financiamentos S.A. contra Francisco 

Santos da Silva. Narra a Inicial que as partes celebraram contrato de 

financiamento no dia 09.02.2018, sob o número 2902610884, tendo o 

requerente concedido um crédito ao requerido, que deveria ser pago em 

48 prestações mensais, cujo vencimento final estava previsto para o dia 

28.02.2022. Em garantia das obrigações assumidas, a parte-requerida 

transferiu, em alienação fiduciária, um veículo, marca RENAULT, modelo 

LOGAN EXPRESSION M. 1.6 8V EAS, ano/modelo 2014/15, cor branco, 

chassi 93Y4SRD64FJ480728, placa QBC-8448, renavam 245163776. 

Todavia, afirma-se que o requerido não cumpriu as obrigações 

voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a 

partir de 28.11.2018, tendo sido constituído em mora através de 

notificação extrajudicial. Determinada a emenda à Inicial para que fosse 

juntada aos autos a interpelação válida da parte-requerida, a parte-autora 

peticionou argumentando a validade da constituição em mora realizada 

através do protesto por edital, requerendo, portanto, a concessão da 

liminar pretendida. Estas eram as informações existentes, estando o 

processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO De início, constata-se que o 

Contrato com Cláusula de Alienação Fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, conforme se verifica pelos documentos. 

Todavia, verifica-se que, mesmo aditando a Inicial, a mora da 

parte-requerida não foi devidamente comprovada. Pois bem. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, em se 
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tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de 

protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor -, 

sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal. Neste 

sentido, extraem-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NÃO 

RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O tribunal local decidiu de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de 

recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, Rel. o Min. Raul 

Araújo, DJe 21/3/2011). 2. Ao declarar a falta de recebimento da 

notificação do devedor, o acórdão recorrido o fez com base na 

apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável rever 

tais conclusões em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 

7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 491.676/PR, 

Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 11/9/2014). AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, 

a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o 

entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de 

constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser 

apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 512.316/RS, Relator o Ministro 

Luis Felipe Salomão, DJe de 1º/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a 

constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que 

não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. Conclusão da Corte local 

que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação 

da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 

467.074/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014). Contudo, é 

admitido que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título 

por edital, desde que, evidentemente, sejam esgotados todos os meios de 

localização do devedor. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR 

EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora 

constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se 

configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte 

considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, 

desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme 

consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp n. 368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe 10/10/2013). 

A nova redação do art. 2°, §2º, do Decreto Lei 911/69 (alterado pela Lei 

13.043/14), dispõe que a comprovação da mora pode se dar por carta 

registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura 

do aviso seja do próprio devedor. No presente caso, a demonstração de 

prévia constituição de mora da parte-requerida não aconteceu nos autos, 

já que a notificação extrajudicial não foi recebida por ela, tendo em vista 

que, ao analisar os documentos, percebe-se pelo AR que a referida 

notificação foi devolvida ao remetente (SEM ENTREGA DOMICILIAR). 

Quanto ao documento de Instrumento de Protesto expedido pelo Cartório 

do 2º Ofício de Cotriguaçu, ressalta-se, novamente, que não ficou 

comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a 

localização da parte-requerida. Assim, reputam-se inválidos os 

documentos juntados, considerando que a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Essa 

é a atual linha de raciocínio do e. TJMT, consoante arestos abaixo 

transcritos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

146155/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL MAIS DE UM ANO APÓS ESSA TENTATIVA - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (Ap 

144523/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Portanto, não há que se falar em preenchimento do requisito 

objetivo para a procedibilidade da Busca e Apreensão. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, ARQUIVAR os autos. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000672-41.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CAPELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MERIB DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000672-41.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: ALESSANDRO CAPELINI REQUERIDO: CELSO MERIB DE 

CASTRO S E N T E N Ç A Vistos. I RELATÓRIO Trata-se de Petição 

denominada “Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por 

danos materiais” ajuizada por Alessandro Capelini contra Celso Merib de 

Castro. Em audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC, as partes 

transacionaram em relação aos pedidos feitos na Inicial, conforme pode 

ser visto no Termo de Audiência de Conciliação. Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Analisando o acordo juntado aos autos, o que se tem 

é a necessidade de se verificar a conjugação de dois pontos: licitude e 

plausibilidade do acordo; possibilidade de homologação. Quanto ao 

primeiro ponto, do que se vê, nota-se a completa possibilidade de estarem 

de acordo (transacionarem) sobre o objeto debatido. Não se verificam 

condições absurdas, ilícitas, bem como não se observa desprezo a algum 

direito/dever/ônus de caráter indisponível. Por isso, conclui-se que o 

acordo (transação) é lícito, passível de homologação. A compreensão e 

concordância com a homologação, certamente, pelo prestígio à “rápida 

solução dos litígios”, à “duração razoável do processo”, à “celeridade”, 

vinculados à norma constitucional de conteúdo relevante (art. 5º, LXXVII). 

III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado 

pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Com isso, JULGA-SE EXTINTO O 

PROCESSO, COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

CPC. Inexistindo disposição pactuada, CONDENAM-SE autor e requerido 

ao pagamento das despesas processuais, de forma igualitária, 

considerando a sucumbência recíproca. RESSALTA-SE que foi deferida a 

“gratuidade da justiça” à parte-autora, razão pela qual o pagamento fica 

com a exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, 

do CPC) Em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, pelo que se 

conseguiu compreender, o patrono da parte-autora se tornou o da 

parte-requerida, descabendo a condenação neste caso. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, 

A R Q U I V A R .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000248-96.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA RODRIGUES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER LEAL JARDIM OAB - MT24307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERNANDES RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000248-96.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): JULIA RODRIGUES RAMOS REU: RICARDO FERNANDES 

RODRIGUES S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição 

intitulada “Ação de alimentos c/c alimentos provisórios, guarda e visitas” 

ajuizada por A. B. R. F., representada por Júlia Rodrigues Ramos, contra 

Ricardo Fernandes Rodrigues. Houve emenda à Inicial para acréscimo do 

pedido de concessão de guarda e fixação de visitas, bem como para 

requerimento do benefício da “gratuidade da justiça”. Deferiu-se 

parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada pretendida, isso 

para fixar os alimentos provisórios. Antes da citação, as partes realizaram 

conciliação, entabulando acordo acerca da guarda, visitas, alimentos e 

despesas extraordinárias. Por isso é que se requer a homologação do 

acordo. Em manifestação, o Ministério Público opinou favorável à 

homologação do acordo extrajudicial, por atender ao melhor interesse da 

criança em todos os seus termos. Estas eram as informações existentes, 

estando o processo concluso. II FUNDAMENTAÇÃO II. 1 DO DIREITO À 

ALIMENTAÇÃO Assim está disposto o art. 4º do ECA: Art. 4º É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. [...] Do apontado, observa-se o dever 

da família quanto à efetivação do direito à alimentação da criança e do 

adolescente. O dever arrolado é decorrente não apenas da própria 

literalidade da Constituição Federal (art. 227 da CF), mas também de todo o 

contorno de solidariedade que deve permear a vida em família, 

especialmente em favor dos mais necessitados (crianças, adolescentes, 

idosos, portadores de necessidades especiais, etc.). Neste contexto é 

que André Rodrigues Amin, em ampla obra sobre o ECA, assevera: Mas a 

garantia da saúde não envolve apenas cuidados médicos. A saúde pela 

alimentação é uma realidade. Promover uma nutrição adequada significa 

prevenir doenças decorrentes de desnutrição, carência de algum nutriente 

ou obesidade infantil, hoje, um dos grandes males da infância. É notório 

que os Estados Unidos da América lutam contra a obesidade de sua 

população – não apenas infanto-juvenil – que ostenta taxas de 20% de 

obesidade mórbida e 40% de obesos. No Brasil, já se nota a preocupação 

com o tema. As escolas públicas e particulares das cidades mais 

desenvolvidas adotam cardápio elaborado por nutricionistas e já incluíram 

no conteúdo curricular noções básicas de nutrição. (Curso de Direito da 

Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. Kátia Maciel 

(coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 4. ed. rev. e atual. Pp. 32/33). 

Não é por outro motivo que não a relevância do direito em destaque que 

consta no ECA o art. 22, o qual está assim grafado: Art. 22. Aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. Em comentário sobre o aludido artigo, 

Murilo José Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo apontam que: 

Interessante observar que a obrigação alimentar não cessa com a 

eventual emancipação do adolescente (podendo mesmo, com fulcro na Lei 

Civil, se estender para além da adolescência), e o quantum devido deve 

atender às necessidades básicas de alimentação, educação, saúde, 

habitação, segurança etc., do filho, atendendo às possibilidades dos pais, 

para cuja aferição devem ser considerados, inclusive, sinais exteriores de 

riqueza por estes apresentados. (Estatuto da criança e do adolescente 

anotado e interpretado. MPPR. Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6. ed., p. 26). Ficou 

pactuado entre as partes que a prestação de alimentos será feita por 

RICARDO, mensalmente, até todo dia 10 de cada mês, no valor de 

R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), equivalentes a 25,05% do salário 

mínimo vigente (reajustável a cada ano com o aumento do salário 

referência). O valor dos alimentos será depositado/transferido à conta 

bancária informada pela genitora. Ambos os genitores serão responsáveis 

por 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Conclui-se, 

neste ponto, que possui direito à alimentação a menor, correspondendo a 

um dever àquele que possua o poder familiar. II.2 DA GUARDA 

COMPARTILHADA E VISITAS Inexiste qualquer notícia de risco a menor, o 

que inclusive retira o caso do raio de incidência de boa parte do ECA, 

ganhando prevalência o Código Civil, como, por exemplo, os arts. 1583 e 

ss. Pelo art. 1583 do Código Civil, verifica-se o seguinte: Art. 1.583. A 

guarda será unilateral ou compartilhada. §1º Compreende-se por guarda 

unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua ( 

art. 1.584, § 5 o ) e, por guarda compartilhada a responsabilização 

conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não 

vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos 

comuns. §2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos 

deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre 

tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. §3º Na 

guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos 

será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. §5º A guarda 

unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 

interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos 

genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e/ou 

prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações 

que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a 

educação de seus filhos. Assim, devem os genitores comprometem-se a 

desempenhar o encargo de forma satisfatória, compartilhando a tomada 

de decisões acerca da menor. Pactuou-se que a guarda da menor será 

compartilhada, com as seguintes diretrizes, que poderão ser superadas 

por acordo e consenso dos pais em cada caso: Ø A morada na casa da 

genitora; Ø As visitas serão exercidas pelo genitor de forma livre, 

mediante comunicação prévia. Logo, considerando que estão 

resguardados os interesses da menor, não há razão para se opor quanto 

a este ponto do acordo. II.3 DO ACORDO REALIZADO Em relação ao que 
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consta no acordo, não se verificam condições absurdas (a ponto de se 

prever o inadimplemento), mas especialmente não se observa desprezo 

ao direito à alimentação da menor. Por conta disso, a homologação é 

consequência natural e correta. III DISPOSITIVO Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

incabíveis na espécie, haja vista a postulação por advogado dativo. Em 

razão da natureza da causa, DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita, 

motivo pelo qual ficam isentas as partes do pagamento das custas. 

Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda da 

condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeado como Defensor, fixam-se como 

honorários advocatícios ao advogado CLEBER LEAL JARDIM – OAB/MT n° 

24.307/O, o valor de 04 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada). No 

mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes; 2. CIENTIFICAR o 

Ministério Público. Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, 

ARQUIVAR os autos. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001408-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E 

SOLUCOES EM SAUDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JURUENA (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1001408-58.2017.8.11.0025. 

AUTOR(A): NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA REU: MUNICIPIO DE JURUENA S 

E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação 

monitória” ajuizada por NORGE PHARMA Comércio de Medicamentos, 

Materiais e Soluções em Saúde LTDA contra o Município de Juruena/MT. 

Com a Inicial, documentos. Originalmente a demanda foi ajuizada na 

Comarca de Juína. Todavia, proferida decisão fundamentada, declinou-se 

da competência para processar e julgar a presente demanda em favor 

deste Juízo. Neste Juízo, intimou-se a parte-autora para informar se teria o 

interesse de que a presente demanda tramitasse nesta Comarca, bem 

como para recolher as custas de distribuição. Intimada, a parte-autora 

peticionou informando o interesse na tramitação do processo neste Juízo, 

bem como solicitou o prazo de 10 dias para juntada do comprovante de 

recolhimento das custas iniciais, isso em 05.08.2019. Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Em primeiro lugar, cabe sublinhar que a petição 

requerendo a dilação de prazo pelo período de 10 dias para juntada do 

comprovante de recolhimento das custas é datada de agosto de 2019 e 

até o presente momento (abril/2020) não houve qualquer outra 

manifestação. Devidamente intimada para recolher as custas de 

distribuição, a parte-autora deixou o prazo decorrer sem regularizar a 

questão, conforme pode ser visto nos autos. Nos termos da lei processual 

civil, a ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais, após 

intimação do patrono, enseja o cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do CPC com a extinção do feito sem resolução do mérito por 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, inciso IV do CPC). III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, conforme 

disposição do art. 290 do Código de Processo Civil. Por consequência, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, IV do CPC. DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, considerando que não houve ato 

processual, com a ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for requerido, 

ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Comarca de Feliz Natal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-80.2014.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GILBERTO STEGARIBE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL DECISÃO Processo: 

8010083-80.2014.8.11.0093 REQUERENTE: MARCOS GILBERTO 

STEGARIBE - ME REQUERIDO: ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA 

Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de inclusão da empresa 

Petrobras Petróleo Brasileiro S/A no polo passivo da presente ação (Num. 

23344529 - Págs. 1/2), uma vez que ela não participou do acordo firmado 

entre as partes (Num. 5663887 - Págs. 1/4), o qual foi devidamente 

homologado (Num. 5663902 - Pág. 1). Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001186-30.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISALVA LOPES PIO (EXECUTADO)

LEANDRO CESAR COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e Provimento n° 

56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono (a) 

da parte requerente, para que, providencie o depósito de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  n o  l i n k  G u i a s  o n l i n e ,  n o  e n d e r e ç o 

eletrônico:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, por 

meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados 

de zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da Portaria n. 142 

de 08/11/2019 da CGJ/MT. Juntando o respectivo comprovante nos autos 

para distribuição do Mandado. Fica a parte dispensada de recolher 

eventual custas para distribuição de Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001237-41.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA (REQUERENTE)

ANA PAULA HASTENREITER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CELIA DE JULIO OAB - MT13227/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através da Advogada Dra. ANA 
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CELIA DE JULIO OAB: MT13227/B-B acerca da Sentença prolatada nos 

autos - ID 31112071.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-88.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVY DIAS MARQUES OAB - MS5828 (ADVOGADO(A))

VICTOR RIBEIRO DA SILVA OAB - 225.254.679-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE OLIVEIRA ORNELLAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o valor da causa, juntar aos 

autos os referidos documentos essenciais à lide e complementar os 

documentos que instruem a petição inicial, comprovando a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial e da gratuidade de 

justiça, nos termos do parágrafo único, do art. 321 e do art. 99, §2º, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000295-72.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB: MT20732-A, para no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida 

a  G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001206-21.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JONFRA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA NEGRUCCI LEISTER OAB - SP340813 (ADVOGADO(A))

ADRIANO GREVE OAB - SP211900 (ADVOGADO(A))

ANDREIA DA COSTA FERREIRA OAB - SP163763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

APIACAS ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

ISAMU IKEDA ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

ALVORADA ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA 51ª VARA DO CARTÓRIO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO 

RJ (DEPRECANTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

 

Impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de devolução da carta precatória, independentemente de 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000725-58.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO 

DO SUL - SICREDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VICENTIN FERREIRA OAB - MS11146-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI CLAUDINO BANHEZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

COMARCA DE CORONEL SAPUCAIA MS (DEPRECANTE)

 

Impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada por meio de seu 

advogado, para dar andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da carta precatória, independentemente de 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-95.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA OAB - MT22044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Heldo de Oliveira Miranda (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) BRENNDA SAMARA VIANA 

VIEIRA OAB: MT22044/O, para dar andamento no feito no prazo de 5 

(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000062-75.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NERY OAB - DF33453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. D. V. U. D. G. D. N. M. (DEPRECADO)

2. V. D. F. E. D. O. E. S. D. C. (DEPRECANTE)

 

Impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada por meio do (a) 

advogado (a) Dr.(a) FABIANA DA SILVA NERY OAB: DF33453 para dar 

andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de devolução da 

carta precatória, independentemente de cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 37743 Nr: 3812-88.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT, Sirlene de Jesus Bueno - OAB:6697/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento dos créditos depositados em Juízo, 

considerando-se, além do crédito da parte, os honorários sucumbenciais e 

os contratuais, caso o ajuste tenha sido juntado aos autos.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após a expedição dos respectivos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80764 Nr: 97-33.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDON SILVEIRA DOS SANTOS, GENI MARIA 

SACKSER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mikaeli Fonseca de Souza - 

OAB:16582, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062/MT

 Intimação do advogado da parte Requerida para o pagamento do valor de 

50% da pericia o qual corresponde à R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80764 Nr: 97-33.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDON SILVEIRA DOS SANTOS, GENI MARIA 

SACKSER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mikaeli Fonseca de Souza - 

OAB:16582, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062/MT

 Intimação do advogado da parte Requerente para o pagamento do valor 

de 50% da pericia o qual corresponde à R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41885 Nr: 1265-07.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Krupinsk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94154 Nr: 1769-71.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Malveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para dar andamento no feito sob pena de envio 

dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94997 Nr: 2295-38.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silene Oliveira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Intimação da parte requerida para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105229 Nr: 256-97.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Claudia Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B, Queiliane Vieira Mendes Vaz - 

OAB:MT/20.117/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo. Diante disso, intimo a 

parte apelada para apresentar as contrarrazoes, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000917-88.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MELO DE OLIVEIRA OAB - MT0013307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES (REQUERIDO)

 

Intimação do recorrido para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-72.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALQUIMIA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida, para caso queira, apresentar contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-96.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CELMIRA BAPTISTA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do requerido para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença ID 

17761633, requerendo o que entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-32.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ROSENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para tomar ciência do inteiro teor da r. 

sentença ID 26198686, requerendo o que entender por direito, no prazo 

legal.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-78.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONORIO DE PAULA NETO (EXECUTADO)

GENI FERNANDES SANTOS DE PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo : 

1000417-78.2019.8.11.0036 Considerando a Decisão retro, INTIMO a parte 

AUTORA, via DJe, por seus patronos cadastrados, para que se manifeste 

nos autos acerca da certidão de decurso de prazo, requerendo o que 

entender de direito no prazo legal, observando-se o período suspensivo 

da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. 

Guiratinga/MT, 14 de abril de 2020 ROSIANE DA MATA PEREIRA Técnico 

Judiciário SEDE DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000776-28.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000776-28.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): ADAO ALVES OLIVEIRA REU: SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito, com pedido de tutela de urgência, proposta por 

ADÃO ALVES OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em face de 

SANTANDER FINANCIAMENTOS, igualmente qualificado. A parte autora 

requereu em sua peça exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Determinada a emenda à inicial para que a 

autora comprovasse documentalmente sua hipossuficiência, razão pela 

qual acostou a declaração do imposto de renda sob Id. 26135383. Assim, 

vieram-me os autos conclusos. É o necessário a relatar. Fundamento. Em 

que pesem as alegações e a declaração da parte autora de não possuir 

condições de arcar com as custas judiciárias e despesas processuais, os 

elementos probatórios trazidos aos autos não comprovam sua 

insuficiência financeira para arcar com as custas judiciais. Mas pelo 

contrário, compulsando os documentos acostados, percebe-se que a 

parte autora é proprietária de mais de um imóvel, dentre tais, uma 

propriedade rural no valor de R$ 561.650,00. Assim, embora a lei não 

especifique um valor exato como parâmetro para o Postulante poder 

usufruir dos benefícios da gratuidade, é razoável supor, com base na 

plausibilidade, que ela possui, sem dúvida, condições de arcar com as 

custas e as taxas judiciais. Pois o benefício da Justiça Gratuita é para 

aqueles que efetivamente necessitem, no sentido de que o pagamento das 

custas e das taxas judiciais venham a prejudicar, concretamente, sua 

sobrevivência e de sua família. Nesse sentido é o entendimento dos 

Tribunais Pátrios: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU 

A COMPROVAÇÃO DE QUE OS AGRAVANTES NÃO POSSUEM 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - REQUERENTES PROPRIETÁRIOS DE BENS 

IMÓVEIS E DE AUTOMÓVEIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. "Em tema de justiça gratuita, a jurisprudência tem se 

pautado, em regra, por um posicionamento liberal, contentando-se com a 

mera declaração de hipossuficiência da parte para, em qualquer fase 

processual, obsequiá-la com a gratuidade judicial. "No entanto, este tipo de 

declaração não pode e não deve prevalecer, se e quando fortes 

elementos probatórios desmentem o seu conteúdo, revelando, acima de 

qualquer dúvida razoável, que a parte possui condições financeiras para 

arcar com as custas devidas ao Estado e aos serventuários judiciais, bem 

como com os honorários que constituem verba de natureza alimentar 

retributiva da atuação profissional do advogado." (Apelação Cível n. 

2007.005676-1, rel Des. Newton Janke, j.14-2-2008). Portanto, tal 

benefício não se trata de possibilitar à parte alguma economia para 

manutenção de padrão de vida, mas garantir acesso a Justiça daqueles 

que são considerados hipossucientes financeiramente ou não tenha 

nenhuma renda. Ademais, somente em casos excepcionais deve ser 

deferido o benefício pleiteado, não bastando a mera afirmação ou simples 

pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso. Por fim, vale 

ressaltar que não vislumbro ser caso de parcelamento das despesas 

processuais ou pagamento ao final do processo, visto que essa hipótese 

é somente para aqueles que comprovem inequivocamente a sua 

insuficiência de recursos para pagar as custas de maneira integral e 

imediata, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a parte autora 

não demonstrou, com os documentos acostados, sua hipossuficiência. 

Decido. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, por entender que a parte autora não se insere no conceito de 

hipossuficiência financeira, para isso: 1) INTIME-SE a parte autora, por 

meio de seu Advogado, para recolher as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e por 

consequência, extinção do processo sem resolução do mérito. 2) Após, 

CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 01/04/2020. Assinado 

digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000141-47.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. X. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n°: 1000141-47.2019.8.11.0036 Decisão. Vistos, etc. DEFIRO o 

pedido da parte autora para habilitação do causídico constituído na 

substabelecimento de id 31064735 e 28852677, cadastrando-o no sistema 

PJe. Contudo, compulsando o sistema PJe, verifico que a nobre causídica 

já foi regularmente como patrona da autora, conforme certidão de id 

30920204. Por fim, verifica-se que a parte requerida, mesmo devidamente 

intimada do prazo para apresentar sua contestação, quedou-se inerte, 

conforme certidão id 30920726. Desse modo, intime-se a parte autora, por 

meio de seus defensores constituídos para que se manifestem no prazo 

de 05 (cinco) requerendo o que entender de direito, sob pena de 

preclusão. Após, em razão do interesse de menor nos autos, ABRA-SE 

vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Guiratinga/MT, 08/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 2696-88.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onório de Paula Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2696-88.2018.811.0036

Código: 61021

Ação de Execução

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão da Oficiala de Justiça de 

Ref. 73, sob pena de extinção.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.
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 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/04/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 419-07.2015.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Paz Queiróz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio João Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:18.839-MT

 Autos n. 419-07.2015.811.0036 (36443)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos, etc.

INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as últimas declarações, bem como o plano de partilha amigável 

entre os herdeiros, sendo que a ausência ensejará o trâmite previsto no 

art. 647, caput, do CPC.

Com o aportamento da manifestação, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14/04/2020.

 Assinado Digitalmente

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 1366-22.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenildo Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia de fls. 03/05, para CONDENAR o Acusado 

ZENILDO DIAS DOS SANTOS, alcunha “Zói” brasileiro, solteiro, pedreiro, 

nascido aos 22/05/1987, em Guiratinga-MT, filho de Cristina Dias dos 

Santos, portador do RG nº 01791004-8 SSP MT, CPF nº 015.343.201-21, 

residente e domiciliado na Rua Diamantino, n°209, Bairro São Sebastião, 

Guiratinga/MT, como incurso nas penas dos artigos 306 e 309, da Lei nº 

9.503/97 na forma do art. 70, parte final do Código Penal.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 14/04/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000474-96.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUAYR MACHADO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMARY DOS SANTOS VILELA OAB - MT20662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR MACHADO DOS ANJOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000474-96.2019.8.11.0036. 

REQUERENTE: SUAYR MACHADO DOS ANJOS REQUERIDO: WALMIR 

MACHADO DOS ANJOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Interdição com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por SOAIR MACHADO DOS ANJOS 

em face do WALMIR MACHADO DOS ANJOS, ambos já qualificados. A 

parte autora manifestou pela desistência desta Ação, conforme Id. 

20657789. Parecer do Ministério Público sob Id. 23779130. Assim, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Trata-se o 

presente feito de ação de interdição, cuja parte autora vem aos autos 

pugnar pela desistência da demanda, uma vez que existe a ação n. 

1000218-56.2019.811.0036, cujo tramite encontra-se mais avançado que 

o presente. Neste caso se torna desnecessária a intimação pessoal da 

parte requerida para que se manifeste sobre o pedido de desistência, pois 

a necessidade do consentimento da parte requerida para a homologação 

da desistência, somente é necessário quando ela é devidamente citada do 

processo e apresenta a contestação (art. 485, §4º CPC). Decido. Isso 

posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC. DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. TRANSLADE-SE cópia das alegações finais (Id. 208058860) 

para a ação n. 1000218-56.2019.811.0036. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Guiratinga/MT, 13/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FRANCISCA DA SILVA 47423706191 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo nº 8010012-50.2017.8.11.0036 Despacho Vistos etc. Conforme 

se verifica dos documentos anexos, a penhora online via sistema 

BACENJUD, restou infrutífera. Logo, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente, a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, e 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção da presente fase 

de cumprimento de sentença. Guiratinga/MT, 13/04/2020. AROLDO JOSÉ 

ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000082-59.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE OLIVEIRA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS CRUVINEL RODRIGUES OAB - GO0032468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMIRO CUSTODIO DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA DESPACHO Processo: 

1000082-59.2019.8.11.0036. EXEQUENTE: DIONE OLIVEIRA DE MOURA 

EXECUTADO: ERMIRO CUSTODIO DE REZENDE Vistos, etc. REVOGO a 

decisão sob id. 29777727, uma vez que foi lançada erroneamente nos 

autos. Ato contínuo, ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor de Conciliação 

para a redesignação de audiência, haja vista que não ocorreu a audiência 

designada para 23/04/2019, conforme termo sob Id. 19883240. Após, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intimem-se Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 13/04/2020. Assinado 

Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76236 Nr: 819-35.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos nº: 819-35.2015.811.0096.

Código Apolo nº: 76236.

 Vistos, etc.

1 - DEFIRO a cota ministerial retro, de modo que HOMOLOGO o pedido de 

desistência da oitiva da vítima Adriano Adamy.

2 - Seria caso de designar AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E 

JULGAMENTO, no entanto, tendo em vista a mobilização a nível mundial de 

combate à pandemia do COVID -19, que tem provocado inúmeras 

redesignações, a fim de evitar tumulto na pauta de audiências, causando 

prejuízo aos réus e à Justiça, DETERMINO que a Secretaria desta Vara 

DESIGNE a sobredita solenidade, após o decurso do prazo de suspensão 

previsto na Portaria-Conjunta nº 281, de 07 de abril de 2020, do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme pauta disponível 

deste juízo.

3 – Com a data da solenidade, DETERMINO a intimação da defesa e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório do(a) 

ré(u), se necessário, fixando prazo para o cumprimento¸ consoante 

preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC.

 4 - Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 76754 Nr: 1040-18.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO RODRIGUES NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandro Ramalho Pereira - 

OAB:OAB/GO 41142

 Autos nº: 1040-18.2015.811.0096.

Código Apolo nº: 76754.

 Vistos, etc.

1 - Deixo por ora de analisar a certidão de ref. 99.

2 - ABRA-SE vista ao Ministério Público para análise de eventual 

prescrição.

Após, conclusos para deliberação.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-90.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OLIVEIRA BUENO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000109-90.2018.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte exequente, 

para informar a Este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o fiel 

cumprimento do acordo pela parte executada, bem como requerer de 

direito, sob pena de arquivamento do feito. ITAÚBA, 14 de abril de 2020.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 12/2020/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Rafael Siman Carvalho, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando que Joanice Vieira Ramos, assessora de gabinete I – PDA 

– CNE VII, matrícula 33.089, estará em usufruto de licença maternidade.

R E S O L V E:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº 10/2020/ADM, que designou o servidor 

Renes Paulo Rodrigues da Silva, matrícula 39.576, para desempenhar as 

funções do cargo em comissão de Assessor de Gabinete I – PDA – CNE 

VII, na Comarca de Itiquira em razão do usufruto de licença maternidade 

pela servidora Joanice Vieira Ramos, matrícula 33.089, no período de 

06/04/2020 a 01/10/2020, nos termos da Instrução Normativa 

02/2015-PRES, onde se lê: “AUTORIZAR, com ônus”, leia-se: “DESIGNAR 

em substituição”, mantendo as demais disposições.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Itiquira, 13 de abril de 2020

(assinado digitalmente)

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000805-08.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ LUNELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000805-08.2019.8.11.0027. 

REQUERENTE: MARIA BEATRIZ LUNELLI REQUERIDO: ROGERIO DIEGO 

ARAUJO MANTOVANI, AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

-SENTENÇA- Trata-se de Ação de Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos moral e pedido liminar de exclusão de 

nome dos cadastros de inadimplentes. As partes realizaram um acordo em 

audiência conforme ID 28626185, na data de 30/01/2020, às 12h00min. 

Consubstanciado ao que consta nos autos, ID 29250318 e ID 29250320, a 

parte requerida informa que quitou integralmente o valor objeto da 

presente ação, motivo pelo qual, pugna pela extinção do feito. Outrossim, 

requer que seja expedido ofício ao cartório distribuidor, a fim que seja 

providenciada a baixa do referido processo e posterior arquivamento. É o 

relato necessário. DECIDO. Conforme consta nos autos, no ID 29250318 e 

ID 29250320, a parte requerida informou o adimplemento integral débito 

objeto da demanda nos presentes autos. Assim, HOMOLOGO o acordo 

realizado entre as partes. Dessa forma, satisfeita a obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil. Desnecessário o decurso de 

prazo. Arquive-se com as cautelas e baixas devidas. Publique-se. 
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Intime-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 14 de abril de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000459-57.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000459-57.2019.811.0027 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Execução de Alimentos promovida por Marcelo Cassiel 

Ferreira Maldonado neste ato representado por sua genitora Angélica 

Maria Ferreira, em desfavor de Marcelo Maldonado dos Santos ambos 

devidamente qualificados nos autos. Petição da parte autora evento ID 

24035063 informando a realização de acordo extrajudicial da dívida 

exequenda, requerendo a homologação do referido acordo. Conforme 

consta nos autos, instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela 

homologação do acordo extrajudicial celebrado, o qual prevê a quitação do 

débito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Sem delongas, entendo que o acordo celebrado preserva de forma 

integral o interesse das partes. Ademais, a avença resguarda os direitos 

previstos na legislação pátria, e, relativos ao caso em análise. Posto isto, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de 

vontades efetivado entre as partes acima epigrafadas, cujas cláusulas e 

condições encontram-se nos autos (ID 24035063 e 24036299), a qual fará 

parte integrante desta decisão, o que faço com fundamento no Artigo 487, 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Em síntese: o pai/executado 

pagará o débito nos seguintes termos: 1- O valor de R$ 1.743,70 (um mil 

setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos) os quais serão 

pagos em 35 (trinta e cinco) parcelas, vencendo a primeira na data de 

10/10/2019. Ainda, o genitor pagará os alimentos mensais, sem prejuízo do 

pagamento dos débitos pretérito acima consignado. Deixo de conceder a 

suspensão do processo, tendo em vista que as partes poderão executar 

o acordo firmado. Nestes termos, julgo extinto, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Desnecessário o decurso de prazo. Arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo. Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado 

Dr. Renato Gonçalves Raposo (OAB/MT 9.892), no presente feito, arbitro 

os honorários advocatícios em 05 (cinco URH), conforme tabela da 

OAB/MT, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão. Sem custas e taxas judiciárias nos termos da Lei 

1060/50. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Desnecessário o decurso 

de prazo. Arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Itiquira-MT, 26 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000119-16.2019.8.11.0027. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARIO DA ROCHA FRADE, 

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA, ADRIANA FATIMA DE JESUS 

SILVA Vistos. Diante da proposta de acordo apresentada aos autos pelo 

executado através do ID 28082020, INTIME-SE a parte exequente, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se e requeira o que entender 

de direito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se Itiquira/MT, 13 de abril de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000177-82.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

JOELCIO DE SOUZA COSTA OAB - 682.103.370-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. R. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 Certidão honorários Processo nº: 

1000177-82.2020.8.11.0027 Ação: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) Polo Ativo: JOELCIO DE SOUZA COSTA Polo Passivo: 

VALDIRENE DUTRA ROSA CERTIFICO E DOU FÉ, em cumprimento à R. 

Decisão constante no Id. 30498176, que nos autos protocolados sob o nº 

1000177-82.2020.8.11.0027, em trâmite neste Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Itiquira-MT, tendo como Parte Autora JOELCIO DE 

SOUZA COSTA, inscrito(a) no CPF nº 682.103.370-68, e como Parte 

Requerida VALDIRENE DUTRA ROSA, inscrito(a) no CNPJ nº 

822.338.531-72, por ocasião da instrução do feito, a Dra. GEOVANNA 

KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/MT 25.453, 

defensora dativo para defender os interesses da Parte AUTORA. 

Certifico, ainda, que o MM. Juiz de Direito arbitrou os honorários 

advocatícios no importe de 05 (CINCO) URH, da tabela vigente, na data de 

19/03/2020 , conforme consta no(a) R. Despacho/Decisão de Id. 

30498176, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso. Em relação ao que 

foi determinado, é o que me cumpre certificar. "Assinado Eletronicamente" 

Gestor(a) Judiciário(a) DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de 

ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, em 14 de abril de 2020. Eu, ROBSON 

DA SILVA SOUZA, digitei., Gestora Judiciária, conferi e subscrevi. A 

autenticidade desta certidão poderá ser certificada no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000119-16.2019.8.11.0027. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARIO DA ROCHA FRADE, 

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA, ADRIANA FATIMA DE JESUS 

SILVA Vistos. Diante da proposta de acordo apresentada aos autos pelo 

executado através do ID 28082020, INTIME-SE a parte exequente, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se e requeira o que entender 

de direito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se Itiquira/MT, 13 de abril de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-79.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

EUVANILDO SEVERIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar as 

partes para apresentarem a esse juízo os quesitos para instruir a perícia 

médica, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-71.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

DIVINA ALCANTARA BRITO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS BATISTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 39806 Nr: 1457-81.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jeronima Lins de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janice de Menezes Martins, Cleiva Menezes 

Martins, Luana Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cairo Nunes de Almeida - 

OAB:13.203-MT, ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - OAB:22470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Processo nº 1457-81.2015.811.0027 (Código 39806)

Vistos, etc.

Consubstanciado ao pedido de ref. 103, ACOLHO e REDESIGNO a 

audiência instrutora para a data de 13/05/2020, às 15h00min.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Itiquira/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49791 Nr: 1455-43.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliene Jeni Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edcreide Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido do Ministério Público, à Contadoria para atualização do 

débito, após, cite-se o executado por edital para tomar conhecimento da 

demanda e pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo, sob pena de penhora de bens. Após o esgotamento do 

prazo, voltem os autos conclusos para a decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 55396 Nr: 359-56.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura dos Reis Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236, Leonardo Ferreira da Silva - OAB:MT/18755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 O MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para justificar a sua ausência na audiência de 

instrução e julgamento, ora designada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após o decurso do prazo, autos conclusos para deliberação.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40449 Nr: 1733-15.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 DELIBERAÇÃO

 Vistos etc.

Redesigno esta solenidade para o dia 04/08/2020, às 14h00min.

 Determino que a secretaria expeça mandado de intimação para a parte 

requerente.

 Cumpra-se.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53262 Nr: 3336-55.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLEILA CONCEIÇÃO BEZERRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos à Conciliadora 

Judicial, a fim de que designe nova data para realização de audiência de 

conciliação, conforme a pauta.

Outrossim, intime-se o Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, para que informe nos autos o atual endereço da Requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de possibilitar a intimação da mesma 

acerca da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 52474 Nr: 2953-77.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Coelho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B, VAGNER LEANDRO DA CAMARA - OAB:405112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 O MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) ao 

advogado da parte autora foi realizada parcialmente, em razão da 

ausência de intimação do advogado VAGNER LEANDRO DA CAMARA, 

com inscrição na OAB/SP nº405.112 (fls. 68), redesigno a presente para o 

dia 04 de agosto de 2020, às 13:00 horas.

 Retifique-se o cadastro dos advogados da parte autora no Sistema Apolo.

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte autora justificar a 

necessidade de intimação pelo Juízo das testemunhas arroladas na 

petição inicial, sob pena de preclusão.

 P.R.I.Cumpra-se

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 12429 Nr: 703-18.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Amarantes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Henrique Fernandes - 

OAB:9.866-MT

 Processo 703-18.2010.8.11.0027 (Cód. 12429)

Vistos.

DEFIRO a cota ministerial (ref. 108).

ATUALIZE-SE no Sistema Apolo os endereços das testemunhas Dejair 

Martins de Resende e Gilberto da Silva Ramos conforme indicados na ref. 

108.

EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Florianópolis/SC e a 

Comarca de Cuiabá/MT, para inquirição das testemunhas Dejair Martins de 

Resende e a testemunha Gilberto da Silva Ramos, respectivamente, 

devendo a missiva ser instruída com os documentos necessários, 

constando o prazo de 30 dias para o seu devido cumprimento.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-14.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMATA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENE ALVES DA MATA OAB - MG70158 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

DESPACHO Número do Processo: 1000005-14.2018.8.11.0027 Polo Ativo: 

JOANA DARC BARBOSA Polo Passivo: DAMATA CALCADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - ME Vistos etc., É certo que conforme Provimento n. 

29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso 

é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o 

processo, apreciando os pedidos de produção de provas e determinando 

a realização de outras que entenda necessárias;” conforme artigo 9º, I, a, 

do citado Provimento. Em observância à documentação juntada pela parte 

Promovente na exordial, constato que a mesma não trouxe aos autos 

comprovante do pagamento que sustenta ter realizado ao Promovido de 

forma ilegível. Dessa forma, por ser o documento necessário ao 

julgamento da causa, tendo em vista que, a mesma sustenta ter realizado 

pagamento de todas as parcelas assumidas perante o comerciante, e 

ainda, com base em que tenha dito que os pagamentos se deram por 

transferência bancária, RECOMENDO a conversão do julgamento em 

diligência para DETERMINAR à parte Promovente que no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos CÓPIA DE TODOS OS COMPROVANTES DE 

PAGAMENTOS realizados à Promovida, sob pena de indeferimento da 

inicial Após manifestação, faça nova conclusão. Não havendo 

manifestação por parte da Promovente, certifique-se nos autos e faça 

nova conclusão. Intime-se. Expeça-se o necessário. Submeto o presente 

Projeto de Decisão ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 09 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de decisão elaborado pela Juíza Leiga. Intimem-se 

as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000018-47.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Número do Processo: 

1000018-47.2017.8.11.0027 Polo Ativo: ADILSON NUNES FERREIRA Polo 

Passivo: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA Vistos etc., Conforme Provimento n. 

29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso 

é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais “dirigir o processo, 

apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 

realização de outras que entenda necessárias;” conforme artigo 9º, I, a, 

do citado Provimento. Assim, analisando os autos, constato que as partes 

ainda não se manifestaram quanto à produção de provas. Dessa forma, 

INTIMEM—SE as partes para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade, sob pena 

de indeferimento. Salienta que, caso pretendam as partes produzir prova 

oral, deverão especificar as testemunhas, no máximo de três, trazendo-as 

em audiência a ser designada, nos termos do artigo 450 do CPC. Registra 

– se que, não sendo requerida a produção de provas, HAVERÁ 

julgamento antecipado da lide. Desse modo, decorrido o supracitado 

prazo, sem manifestação, FAÇAM os autos conclusos para sentença 

Sendo requeridas as provas, FAÇAM os autos conclusos para apreciação 

do pedido e eventual designação de audiência de instrução e julgamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se as partes. Às providências. 

Submeto o presente Projeto de Decisão ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman 

Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 

40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 13 de 

abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de decisão elaborado pela Juíza Leiga. 

Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-87.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZALINA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS OAB - MT0004263A (ADVOGADO(A))

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO OAB - MT0003234A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite 

na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, a qual determinou a suspensão de todos os processos que 

versem sobre cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de 

cruzeiro real para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento 

do referido recurso. Ciência às partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Itiquira-MT, 21 de agosto de 2018. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-75.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA ARAUJO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

8010038-75.2017.8.11.0027. REQUERENTE: CINTIA ARAUJO DE SOUSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Recebo o recurso interposto. Intime-se o recorrido para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

observando as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 14 de abril de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-48.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO MENDONCA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000145-48.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP -ME Polo Passivo: JANIO MENDONÇA 

BATISTA Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo em vista 

da desnecessidade de produção de prova em Audiência de Instrução e 

Julgamento (artigo 355, I, II do CPC). RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela parte Promovente em 

desfavor da parte Promovida, objetivando a determinação judicial para que 

parte Ré pague a quantia R$ 3.943,04 (três mil, novecentos e quarenta e 

três reais e quatro centavos). Narra a Promovente que a parte Promovida 

realizou compras em seu estabelecimento no total de R$ 4.231,76 (quatro 

mil e duzentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), e não 

adimpliu integralmente com o compromisso assumido, ficando inadimplente 

de um saldo remanescente no valor de R$ 3.526,46 (três mil e quinhentos 

e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos). Argumenta que várias 

vezes tentou receber o débito, restando suas tentativas infrutíferas, 

motivo pelo qual ingressou com a presente ação. Juntou aos autos 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e planilha de cálculo. A parte 

Promovida embora devidamente citada e intimada (ID 15450108) para 

comparecimento na Audiência de Tentativa de Conciliação realizada na 

data de 04 de outubro de 2018 às 10h30m, se ausentou (ID 15738568) e 

nada justificou. Ainda, consta nos autos que a Promovida não apresentou 

defesa. Pois bem, a Promovida foi devidamente citada, bem como intimada 

do dia da realização da audiência de tentativa de conciliação, bem como 

dos efeitos oriundos da sua ausência no ato, e a ela não compareceu. 

Extrai-se ainda dos autos que a Promovida se quedou inerte, não 

apresentando contestação. Confirmando os fatos alegados na inicial como 

verdadeiros. O Juizado Especial se pauta pelos princípios da informalidade 

e celeridade processual (artigo 2º da Lei 9.099/95), onde o 

comparecimento da parte é essencial, sob pena de revelia, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, estabelecendo que a ausência do demandado à 

sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Nesse 

sentido já se pronunciou a Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - CITAÇÃO POR 

CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA NO ENDEREÇO DO RECLAMADO - 

VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE - PRELIMINAR DE NULIDADE 

REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 

do FONAJE, "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor." 2. Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo 

o reclamado revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a 

procedência do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - COBRANÇA VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DO RECLAMADO 

NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REVELIA DECRETADA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

"Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz." (art. 

20 da Lei 9099/95). 2. A abordagem inadequada e grosseira dispensada 

ao consumidor, pelo proprietário do estabelecimento comercial, expondo-o 

a situação vexatória e inconveniente, configura-se falha na prestação do 

serviço e dá ensejo a indenização por dano moral. 3. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 4. A sentença que julgou 

parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao 

pagamento da importância de R$3.000,00, a título de danos morais, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 867/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013). 

Quanto a ausência de contestação, prescreve o artigo 344 e 355, II do 

CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, ocorrer o efeito 

previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 

349. Dessa forma, com arrimo no artigo 20 da Lei 9.099/95, que dispõe 

sobre os Juizados Especiais e artigos 344 e 355, II do Código de Processo 

Civil DECRETO A REVELIA da parte Promovida, por conseqüência, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

para: 1 - DETERMINAR à Promovida que pague a parte Promovente a 

quantia de R$ 3.943,04 (três mil, novecentos e quarenta e três reais e 

quatro centavos), corrigida monetariamente com base no Índice Nacional 

de Preço (INPC) a partir da presente decisão e acrescida de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; 2 - Transitada a 

sentença em julgado, sem interposição de Recurso, e havendo 

requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). 3- 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação da 

Executada, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito. 4 - Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, 

nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

09 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos pela Juíza Leiga. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-15.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 621 de 810



BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000714-15.2019.8.11.0027 Polo Ativo: JOAQUIM PEREIRA MACHADO 

Polo Passivo: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS – DPVAT Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata – se de Ação de Cobrança 

ajuizada por JOAQUIM PEREIRA MACHADO em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, alegou a parte 

Promovente que em 29/11/2018 foi vítima de um acidente de trânsito, que 

lhe acarretou uma grave fratura na Tíbia direita. Aduz que que foi 

encaminhado para o Hospital Regional de Rondonópolis/MT, Irmã Elza 

Giovanella, para realização de procedimento cirúrgico e em virtude disso, 

ficou incapacitado para o trabalho de 29 de novembro de 2018 a 27 de 

março de 2019, e que atualmente encontra-se parcialmente recuperado, 

tendo sua capacidade laborativa reduzida, não sendo mais possível 

realizar suas antigas atividades braçais rotineiras. Ao final, pleiteou o 

pagamento de indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em razão de sua incapacidade permanente parcial. 

Devidamente citada, a parte Promovida apresentou contestação 

(26326794) e arguiu preliminar de necessidade de readequação do valor 

da causa, preliminar de necessidade de prova pericial, preliminar de 

necessidade de realização do pedido na via administrativa. No mérito, 

sustentou a ausência de prova quanto a invalidez permanente, a ausência 

de laudo comprovando a invalidez. Ao final, postulou pela improcedência 

do feito. Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 21 de 

novembro de 2019 às 14h30m, a mesma restou inexitosa em razão de 

ausência de acordo entre as partes (ID 26358177). A parte Promovente 

não apresentou impugnação (ID 27532648). MOTIVAÇÃO Pois bem, a 

parte Promovente ingressou com a presente demanda aduzindo direito ao 

recebimento do seguro DPVAT no valor máximo, em razão de 

incapacidade permanente parcial. Em atenta análise ao processo, constato 

que a preliminar arguida de extinção do processo em razão de 

necessidade de perícia, deve ser acolhida, o que evidencia a existência 

de prejudicial de mérito em relação aos pedidos da inicial. Pois bem, em 

análise da documentação juntada na exordial, constato que a parte 

Promovente nada trouxe para comprovar os fatos por ela alegados. Não 

trouxe nenhum laudo comprovando sua incapacidade permanente, seja 

parcial ou total. Para comprovar a incapacidade do Promovente resultante 

do acidente de trânsito, necessário se faz a realização de perícia médica. 

Assim, vislumbro que para melhor análise e julgamento nos autos, é 

necessária a realização de prova pericial para o deslinde da lide. A 

competência dos Juizados Especiais se restringe a análise e julgamento 

das causas de menor complexidade, conforme estabelece o artigo 3º, da 

Lei n. 9.099/95, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, 

quando for inadmissível o seu processamento nesta jurisdição. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, estabelece que, este leva em consideração o objeto 

da prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Em entendimento 

jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível - esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) - para definir o que são -causas cíveis de menor 

complexidade-. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovente, no caso, 

será necessária prova pericial médica para se houve incapacidade 

permanente e qual o seu percentual. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente. Destaca-se que para 

demonstração do direito à indenização pelo seguro DPVAT decorrente de 

invalidez permanente, é preciso mais do que a ocorrência do fato e a 

comprovação do dano. É necessário que a parte autora aponte, por meio 

de laudo oficial ou prova pericial, o grau da lesão sofrida, possibilitando a 

aferição da extensão do dano indenizável, consoante dispõe o § 5º, do 

art. 5º da Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009. A jurisprudência manifesta que o relatório elaborado por 

médico particular e até mesmo o laudo pericial sem a identificação do 

percentual de incapacidade não podem ser aceitos como prova para fins 

de indenização pelo seguro DPVAT: DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

LAUDO MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. De regra, o objeto das lides de Seguro 

Obrigatório DPVAT não é complexo porque, a rigor, não exige a realização 

de prova pericial. Entretanto, o caso dos autos é distinto. A pretensão 

indenizatória não veio corroborada por um laudo oficial, dando conta da 

alegada invalidez permanente, a exemplo de uma perícia do INSS ou de um 

laudo do DML. Juntou-se, apenas, laudo médico, onde consta a 

incapacidade laboral. Isto evidencia a necessidade de se produzir uma 

prova pericial submetida ao contraditório para que haja a legítima aferição 

da alegada invalidez permanente. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71002211332, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 13/08/2009). GRIFEI. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO 

AUTOMOTOR - LAUDO MÉDICO PARTICULAR - DOCUMENTO QUE NÃO 

COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser julgado improcedente o pedido de indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT formulado com fundamento no artigo 3º, II, da 

Lei nº. 6.194/74, quando o Autor não faz prova da invalidez permanente. 

Relatório subscrito por médico particular não é documento que prova a 

invalidez permanente da vítima, pois tem presunção relativa de veracidade 

e está carregado de parcialidade, uma vez que foi feito a seu pedido. 

(TJMT - APC 8976/2011 - Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva - Julgado em 

27.07.2011). Na hipótese de prova de incapacidade, mas não emitida por 

médico oficial ou não conste o percentual da incapacidade, significa dizer 

que a invalidez deverá ser quantificada e, para que isso ocorra, é 

necessária a existência de laudo oficial ou a realização de prova pericial, 

os quais deverão identificar, ponderadamente, o grau da invalidez, a 

quantificação e a classificação do percentual de debilidade de membro ou 

função, nos moldes da tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Ausente nos autos 

laudo oficial que atenda a esses requisitos, somente restaria a alternativa 

da realização de uma perícia médica, providência esta que caracteriza 

complexidade da matéria e torna os Juizados Especiais, neste caso, 

absolutamente incompetentes para processar e julgar o feito, nos termos 

do artigo 51, II da Lei 9099/95 e Enunciado 54 do FONAJE. Isto posto, 

ACOLHO a preliminar arguida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM O 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 3º, caput, c/c art. 51, 

II, sendo ambos da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 13 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no 

sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.
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Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1000209-27.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000209-27.2020.8.11.0047. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA SILVA REU: JAMES ROGERIO BAPTISTA Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por MARIA APARECIDA DA SILVA em face de 

JAMES ROGÉRIO BAPTISTA. Partes qualificadas no feito. Sustenta, em 

síntese, que na data de 21/09/2007 outorgou poderes ao requerido para 

ingressar com ação previdenciária de amparo ao portador de deficiência 

na Comarca de Araputanga (Autos cód. 18404 – nº 

1727-53.2007.811.0038), conforme IDs 31200500, 31200505, 31200506 e 

31200509. Narra que sem o seu consentimento o causídico, ora 

demandado, renunciou aos valores excedentes a 60 (sessenta) salários 

mínimos. Assevera, ainda, que o requerido, ao retirar os respectivos 

alvarás para levantamento, lhe transferiu quantia incompatível com a 

devida. Destarte, ingressa com a presente objetivando a cobrança de 

referidos valores; obrigação de fazer consistente na prestação de contas; 

assim como condenação em danos morais e materiais. É o breve relato. 

Decido. RECEBIMENTO DA INICIAL. Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Considerando o pedido de justiça gratuita, bem 

como pelos documentos acarreados aos autos e elementos descritos na 

inicial, denota-se que a parte autora não possui capacidade financeira 

para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu próprio 

sustento (ID 31194389). Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na forma 

do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. Considerando a nova sistemática do 

Código de Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), a qual deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, DETERMINO a designação de audiência de 

conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, 

conforme pauta pré-estabelecida. DA CITAÇÃO. Cite-se o requerido para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, inc. III 

c/c 231 c/c 183, §1º), contados da data : I - da audiência de conciliação ou 

da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer 

ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o 

mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo 

constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para comparecer na 

audiência designada (art. 334, § 3º CPC). Não sendo celebrado acordo na 

audiência previamente designada, e em sendo apresentado a contestação 

no prazo legal, dê-se vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) 

dias. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes na 

audiência de conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o 

valor da causa (art. 334, § 8º do CPC). CIÊNCIA ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru – MT, 14 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000246-88.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VALENTIM DE OLIVEIRA ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LEONEL ZEFERINO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDSON DENER ZEFERINO (HERDEIRO)

WESLA KENIA ZEFERINO (HERDEIRO)

KESZILA KEITE ZEFERINO (HERDEIRO)

I. S. Z. (HERDEIRO)

CARLA KETLEN ZEFERINO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000246-88.2019.8.11.0047. REQUERENTE: ELIANE 

VALENTIM DE OLIVEIRA ZEFERINO REQUERIDO: EDSON LEONEL 

ZEFERINO Vistos, etc. Trata-se de ABERTURA DE INVENTÁRIO e 

PARTILHA DE BENS proposta por ELIANE VALENTIM DE OLIVEIRA 

ZEFERINO, em face dos bens deixados por EDSON LEONEL ZEFERINO. 

Este juízo, no ID 20392813, nomeou ELIANE VALENTIM DE OLIVEIRA 

ZEFERINO como inventariante, determinando sua intimação para 

apresentação das primeiras declarações e a citação dos demais 

interessados. Termo de compromisso no ID 21010243. No ID 21027465 os 

herdeiros, espontaneamente, comparecem nos autos. Primeiras 

declarações no ID 28455519. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Decido. A inventariante, no ID 28455519, requer o recebimento das 

primeiras declarações e documentos, com o regular prosseguimento do 

feito e a consequente homologação do plano de partilha a ser informado e 

juntado nos autos com as últimas declarações, acompanhadas dos 

comprovantes de recolhimento do imposto ITCD em caso de não isenção. 

Pois bem. Intimem-se os interessados (ID 21027465) e as Fazendas 

Públicas e o Ministério Público, nos termos do artigo 626 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, remetendo-lhes cópias das primeiras 

declarações, devendo constar no mandado que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, poderão tomar uma das medidas previstas no artigo 627 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jauru/MT, 14 de 

abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000209-61.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA VERISSIMO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA OAB - MT25160/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000209-61.2019.8.11.0047. REQUERENTE: VERA 

LUCIA VERISSIMO DE MOURA Vistos, etc. Trata-se de pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL proposto por VERA LÚCIA VERÍSSIMO DE MOURA. Parte 

qualificada no feito. Este juízo, no ID 20216036, determinou a emenda da 

inicial, para que a parte autora trouxesse o necessário em relação aos 

demais herdeiros ou dependentes. A parte requerente, no ID 21025173, 

aporta emenda, acostando termo de renuncia dos demais herdeiros (ID 

21025174). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Da 

análise do carreado aos autos, verifica-se a inexistência de 

documentação apta a demonstrar a filiação alegada pelos herdeiros (ID 

21025174), bem como renúncia à herança em descompasso com o art. 

1.806 do CC. Destarte, presente defeito capaz de dificultar o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 321 do CPC. Em razão disso, determino: 1. 

Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição; 2. 

Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado: 2.1. Acostar 

documentação comprovando a filiação dos herdeiros, bem como o 

instrumento público ou assinatura de termo judicial de renúncia da 

herança, na forma do art. 1.806 do CC. Expirado o prazo, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru-MT, 14 de abril de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000261-57.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:
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I C DA SILVA MECANICA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000261-57.2019.8.11.0047. AUTOR(A): I C DA 

SILVA MECANICA - ME REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico a 

inexistência de pedido pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como o não recolhimento das custas e taxas 

processuais. Portanto, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

judiciais ou esclarecer e comprovar a insuficiência de recursos, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às providências. 

Jauru – MT, 14 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 432-65.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Moreira dos Santos, Fernando Felix dos 

Santos, Magson Alves Figueira Sales, JHONATAN GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAINA CAMARGO JACUNDA - 

OAB:40962, Felipe de Castro Abreu Meireles Lima - OAB:OAB/GO 

n. 52410, MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - OAB:21787/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário Substituta, lotadoa na 

Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu 

cargo e na forma da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR os advogados constituídos do denunciado Magson Alves 

Figueira Sales, Dr. Cainã Camargo Jacundá OAB/GO 40.962 e Dr. Felipe de 

Castro Abreu Meireles Lima, OAB/GO 52.410, via DJE, para que 

apresentem suas Alegações Finais no prazo de 05 (cinco) dias.

2. DEVERÃO os advogados ficarem cientes ainda que de acordo com o 

art. 9º da Portaria 247/2020 e art. 3º da Portaria 281/2020, de lavra da 

Corregedoria-Geral de Justiça e Presidência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, os prazos referentes às medidas urgentes não estão 

suspensos.

Jauru, 13 de abril de 2020.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33702 Nr: 961-26.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Arantes Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ADÃO ARANTES 

BITENCOURT em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Foi dado início ao cumprimento de sentença, com a apresentação dos 

cálculos pela parte exequente (ref. 73).

O executado concordou com os cálculos (ref. 85).

A parte exequente pugnou pela homologação (ref. 89).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente 

(ref. 73), nos seguintes termos:

a) Valor principal: R$ 14.020,45 (catorze mil e vinte reais e quarenta e 

cinco centavos)

 b) Honorários sucumbenciais: R$ 1.389,96 (mil, trezentos e oitenta e nove 

reais e noventa e seis centavos).

Por conseguinte, DETERMINO a expedição dos ofícios requisitórios.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33928 Nr: 1113-74.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por MARIA APARECIDA 

RAMOS RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito.

Julgados procedentes os embargos apresentados pelo INSS (ref. 114), 

foram expedidos os ofícios requisitórios (ref. 128).

Juntado aos autos o ofício demonstrativo do valor depositado (Ref. 148).

A causídica informou os dados bancários para levantamento dos valores 

(Ref. 150).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que a quantia já se 

encontra devidamente depositado.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Nesse diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Expeça-se o alvará judicial de levantamento para recebimento dos valores 

depositados, através do SISTEMA SISCONDJ, pois devidamente 

vinculados.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

exequente (Ref. 150). Consigno, ainda, que o(a) advogado(a) possui 

poderes para tanto, conforme (pág. 10;112;127).

 Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 50991 Nr: 2560-58.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artacir Cardoso de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]É o relatório. Fundamento e DECIDO.[...].Pois bem.Malgrado a alegação 

da parte autora, vislumbro que na demanda anterior foi reconhecido o 

início de prova material, entretanto, a prova oral produzida em juízo – 

depoimento pessoal e inquirição de duas testemunhas – não corroborou o 
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constante na exordial.Nesse diapasão, houve plena produção probatória 

nos autos n.º 957-96.2008.811.0047 e reconhecimento da improcedência 

do pedido.Assim, emerge a ocorrência da coisa julgada, conforme 

jurisprudência:PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. 

Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, por coisa julgada, 

com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC, tendo em vista que a questão 

já teve o mérito analisado em ação com trânsito em julgado anterior, não 

cabendo o reexame neste feito.(TRF-4 - AC: 50284399320194049999 

5028439-93.2019.4.04.9999, Relator: JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, Data 

de Julgamento: 17/03/2020, QUINTA TURMA).Saliente-se que a 

possibilidade de propositura de nova demanda deve ser acolhida apenas 

na hipótese da falta de início de prova material, o que não é a hipótese dos 

autos n.º 957-96.2008.811.0047, na qual, repise-se, foi reconhecido o 

início de prova material, porém, a demanda foi julgada improcedente.O 

entendimento exposto é extraído da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, no tema 629[...])DISPOSITIVOPosto isso, nos termos do art. 485, V 

do Código Processo Civil, julgo e DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, ante a COISA JULGADA aos n.º 957-96.2008.811.0047 – 

Cód. 11530, desta Comarca de Jauru/MT.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, arbitro 

em 10% (dez por cento) o valor da causa, no entanto, SUSPENDO a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 48000 Nr: 862-17.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRILO DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADILSON COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para:a)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

materiais em favor da parte autora, no valor R$ 14.216,23 (catorze mil, 

duzentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), com a incidência de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir de cada saque ou pagamento indevido (Súmula 43, 

STJ);b)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais em favor da parte autora, no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), com 

a incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data;c)Diante da sucumbência 

mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, parágrafo único, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transita em julgado, arquive-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-11.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA OAB - MT25160/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000126-11.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: VANESSA RESENDE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por VANESSA RESENDE DE OLIVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo 

a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Ademais, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar a certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da 

Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do 

trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 13 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000027-12.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - MT0004552A-O 

(ADVOGADO(A))

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eliane Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000027-12.2018.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO HENRIQUE ANDRE 

REQUERIDO: ELIANE SILVA Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos por JOÃO HENRIQUE ANDRÉ (id. 25976505) e 

ELIANA DA SILVA (id. 26023460), em relação à sentença (id. 22881271). 

Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem contrarrazões. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, conclusos. Jauru, 07 de abril de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000460-79.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA OAB - MT3521/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

1000460-79.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução proposta por FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Após a expedição da RPV, o executado 

informa que esta já foi inserida no FLIPLAN, aguardando o pagamento. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, demonstrar nos autos que foi efetivado o pagamento. 

Expirado o prazo, voltem-me os autos conclusos. Jauru, 11 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010027-83.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 8010027-83.2017.8.11.0047. 

EXEQUENTE: CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

proposta por CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPÍNDOLA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Após a expedição da RPV, o executado 

mesmo intimado permaneceu inerte (ID 29724974). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Expirado o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Jauru-MT, 12 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000574-18.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000574-18.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Recebo o 

recurso inominado no efeito suspensivo[1], com fulcro no artigo 43 da Lei 

n. 9.099/95, visto que se trata se obrigação de pagar quantia contra a 

Fazenda Pública. Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões; 

após, remetam-se os autos à Turma Recursal Única, intimando-se as 

partes, com as cautelas de estilo. Jauru – MT, 02 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito [1] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. Agravo de instrumento à r. decisão proferida em 

cumprimento de sentença que determina a expedição de requisição de 

pequeno valor antes de julgado o agravo em recurso especial em que o 

Agravante questiona a quantia objeto da execução, definida em exceção 

de pré-executividade. A expedição da requisição de pequeno valor 

somente é possível com o trânsito em julgado da decisão que rejeita as 

alegações da Fazenda Pública e fixa de forma definitiva o crédito 

exequendo. Precedentes da jurisprudência do E. Supremo Tribunal 

Federal. No caso dos autos, ocorreu o trânsito em julgado da condenação 

imposta na fase de conhecimento, de modo que a execução é definitiva, a 

possibilitar a expedição da requisição de pequeno valor. Recurso 

desprovido. (TJ-RJ - AI: 00501987520198190000, Relator: Des(a). 

HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 

08/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL) Negritei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53347 Nr: 974-49.2019.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:

 NESTA data procedo a intimação do douto causidico, DR. JANDERSON F. 

DA COSTA de todo teor da r. sentença proferida nos autos, conforme a 

seguir: Ante o exposto, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado pelas partes, HOMOLOGO para que produza os efeitos legais, 

por conseguinte, DECLARO extinta a punibilidade de ROGÉRIO 

LOURENÇO, em relação ao fato narrado em epígrafe.

Considerando a nomeação de advogado dativo para o ato, FIXO 

honorários advocatícios em favor da Dr. Janderson Freitas da Costa – 

OAB/MT n. 21490 no importe de 0,5 URH, conforme Tabela XXV, item 5.1, 

da Tabela de Honorários da OAB/MT.

 EXPEÇA-SE a competente certidão da dívida em favor da advogada 

supramencionada.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53811 Nr: 1186-70.2019.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:

 Nesta data procedo a intimação do douto causidico, DR. JANDERSON 

FREITAS DA COSTA, de todo teor da r.sentença proferida nos autos, via 

Dje , conforme a seguir:Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA, ante a ocorrência da decadência, o que 

faço com fulcro nos art. 103 c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46739 Nr: 2462-70.2018.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUE FERNANDES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

Autora, atráves de sua advogada para informar os dados bancários para 

confecção dos alvarás judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54853 Nr: 499-56.2020.811.0048

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DE FRANÇA, MARIA LUCIA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES, GILMAR 

PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELE ANICÉSIO DE OLIVEIRA 

- OAB:23936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se 

deparam os requerentes não os permite vislumbrarem os objetivos da 

gratuidade da justiça, bem assim serem considerados como 

hipossuficientes.Destarte, as circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

ao que simplesmente o declara nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Ademais, alguém nas condições objetivamente 

observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o 

termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal.(...)Isto 

posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 

5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo os requerentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendarem a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob 

pena de extinção do processo.4. Intimem-se. Cumpra-se.Alcindo Peres da 
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RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54854 Nr: 500-41.2020.811.0048

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE MOURA, MARIVALDO SANTOS 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES, GILMAR 

PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELE ANICÉSIO DE OLIVEIRA 

- OAB:23936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se 

deparam os requerentes não os permite vislumbrarem os objetivos da 

gratuidade da justiça, bem assim serem considerados como 

hipossuficientes.Destarte, as circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

ao que simplesmente o declara nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. Ademais, alguém nas condições objetivamente 

observadas não pode ser considerado pobre, sob pena de vulgarizar o 

termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal.Acentuo 

que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o 

benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, de 

ordem financeira, pois a lei nº. 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito 

ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.º inciso LXXIV, daqueles 

realmente hipossuficientes e que demonstrarem essa condição.Aliás, 

invés de “evidenciarem” a hipossuficiência, a norma emprega o vocábulo 

“comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as 

regulares custas.Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência 

Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido 

no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo os 

requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, emendarem a inicial, 

procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de extinção do 

processo.4. Intimem-se. Cumpra-se.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001005-54.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO SILVA NOVAIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1001005-54.2019.8.11.0111 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para no prazo 15 

(quinze) dias, manifestar o que de direito, quanto a certidão de ID 

31221062. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA 

MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000047-34.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVINO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000047-34.2020.8.11.0111. AUTOR: 

EDUARDO SILVINO FILHO REU: EDUARDO SILVINO DOS SANTOS Vistos. 

1 - RECEBO a inicial e defiro a gratuidade da justiça. 2 – Demonstradas as 

alegações contidas na inicial pelo laudo médico juntado aos autos, que 

atesta ser “portador de alteração cognitiva comportamental (CID G30.1)” a 

que cometida a parte curatelanda, e justificada a urgência pela 

necessidade de cuidados que ele demanda, nos termos do parágrafo 

único do artigo 749 do CPC, NOMEIO o Sr. EDUARDO SILVINO FILHO como 

curador provisório de EDUARDO SILVINO DOS SANTOS. 3 – CITE-SE o 

curatelando. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), instituídas pela Portaria 

Conjunta n. 249/2020, de 18 de março de 2020, do Poder Judiciário 

Mato-Grossense, notadamente o §4º do artigo 2º da referida Portaria, o 

qual consigna que “não serão realizadas as audiências de qualquer 

natureza (...)”, POSTERGO o agendamento da audiência correlata nos 

presentes autos para tão logo expirado o prazo de aplicação das medidas 

preventivas. Contudo, se constatada alguma das hipóteses do “caput” do 

artigo 245 do CPC, deverá o Oficial de Justiça proceder conforme o §1º do 

mesmo dispositivo legal, deixando de citar o mentalmente incapaz ou 

aquele impossibilitado de ser citado, e cientificando seu curador provisório 

da data da entrevista, incumbindo a esta promover o deslocamento 

daquele até o Fórum desta Comarca, se possível o deslocamento. 4- 

Conforme artigo 752 do CPC, o requerido terá 15 (quinze) dias, contados 

da entrevista, para impugnar o pedido de sua curatela. Decorrido “in albis” 

esse prazo, desde já nomeio o Dr. Igor de Carvalho Neves, a fim de 

promover a defesa do curatelando. Tomando em conta a natureza da 

causa, desde já FIXO os honorários do mencionado advogado em 03 URH, 

de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. Nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o múnus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignados os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado: “No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por 

deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à 

percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o 

magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o 

momento da destituição. § 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo 

no curso da ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT”. Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE o 

advogado mencionado. Lavre-se o termo de curatela. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000749-14.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

TAIZE DE CARVALHO (AUTOR(A))

MURILO GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVER FERREIRA TRUILHO (REU)

MAURITA GOMES DE CARVALHO (REU)

MANOEL ALMEIDA SILVA (REU)

Ana Gomes de Carvalho (REU)

ESTEVAO GOMES DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 627 de 810



LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO MOURA DE SOUZA OAB - TO7882 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000749-14.2019.8.11.0111 

Autor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO e outros (2) Réu: MAURITA 

GOMES DE CARVALHO e outros (4) INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas nas contestações apresentadas nestes autos. Matupá/MT, 14 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE 

MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Av. Hermínio Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT 

Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55967 Nr: 148-64.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KC MONEGATTO PEÇAS E SERVIÇOS - ME, 

KELLY CRISTINA MONEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KC MONEGATTO PEÇAS E SERVIÇOS - 

ME, CNPJ: 05953536000145, Inscrição Estadual: 132357569 e atualmente 

em local incerto e não sabido KELLY CRISTINA MONEGATTO , Cpf: 

00481451145, Rg: 15923002, solteiro(a), empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/02/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de KC 

MONEGATTO PEÇAS E SERVIÇOS - ME e KELLY CRISTINA MONEGATTO , 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Infração - Art. 17, III 

da Lei n. 7.098 de 30/12/1998., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20141482/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2014

 - Valor Total: R$325.620,10 - Valor Atualizado: R$325.620,07 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Recebo a petição inicial e determino (na 

seguinte ordem):I – Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades 

previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – Penhora, se não for 

paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III 

– Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – 

Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.2. 

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.3. O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma;II – A 

citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital 

de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o nome do 

devedor e do co-responsável, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia 

da Execução de que trata o art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Defiro os benefícios do Art. 172, 

§ 2º, CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Matupá – MT, 23 de fevereiro de 2015.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE FRANCIELE 

BAPTISTA DA SILVA, digitei.

Matupá, 30 de setembro de 2019

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63512 Nr: 1870-02.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. DOS SANTOS BECKER MADEIRAS-ME, 

EVA APARECIDA DOS SANTOS BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tombini Turcatto - 

OAB:MT0027202O

 Processo nº 1870-02.2016.811.0111 (Código 63512)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: E. A. dos Santos Becker Madeiras-ME e Outro

Vistos.

Tendo em vista a declinação retro, nomeio em substituição o causídico, Dr. 

Gustavo Tombini Turcatto, atribuindo-lhe o mesmo valor fixado a título de 

honorários.

 INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65744 Nr: 341-11.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KINHONES MOREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 341-11.2017.811.0111.

Código nº 65744.

Vistos.

Ante o teor da informação da carta precatória retro, NOMEIO como 

DEFENSOR DATIVO do acusado KINHONES MOREIRA DE AZEVEDO, o 

advogado Giovanne Gomes Araujo, o qual deverá ser intimado para 

recurso de apelação, no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 
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em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70867 Nr: 3079-69.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURI CERON BERTINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI TAVARES 

BERTINETTI - OAB:15045/A

 Cancelo o Leilão realizado e a arrematação, considerando o pagamento 

do débito pelo Executado.

Deverá o Sr. Leiloeiro promover a devolução dos valores ao arrematante, 

caso tenham sido depositados.

Fica o Executado, independentemente do cancelamento do Leilão ao 

pagamento dos honorários do Sr. Leiloeiro, conforme valores fixados na 

arrematação, devendo promover o depósito no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de penhora.

Remetam-se os autos para o contador judicial para o cálculos das custas 

e taxa judiciária da presente precatória.

Intime-se o Executado, por sue advogado constituído, para promover o 

depósito dos honorários do Leiloeiro e das custas e despesas da 

deprecata, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto e registro 

perante o cartório distribuidor e eventual execução..

Intime-se o Leiloeiro quanto a presente decisão.

Cumpridos os atos acima, proceda-se a devolução da deprecata com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se.

Matupá-MT, 13 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71125 Nr: 3202-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David de Oliveira Tomaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O

 Autos nº 3202-67.2017.811.0111.

Código nº 71125.

Vistos.

Ante o teor da certidão da certidão do oficial de justiça, NOMEIO como 

DEFENSOR DATIVO do acusado DAVID DE OLIVEIRA TOMAZ, o advogado 

Andre Luiz Santos de Almeida a qual deverá ser intimado para apresentar 

defesa prévia, no prazo legal, bem como atuar nos atos processuais 

subsequentes.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85762 Nr: 3011-51.2019.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FONTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Autos nº 3011-51.2019.811.0111.

Código nº 85762.

Vistos.

Ante o teor da informação da carta precatória retro, NOMEIO como 

DEFENSOR DATIVO do acusado ANDRE FONTANA DE SOUZA, o 

advogado Ivaine Molina Junior, o qual deverá ser intimado para apresentar 

recurso de apelação, no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários advocatícios 

em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 13 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000126-13.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MILTON ALEGRENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000126-13.2020.8.11.0111. AUTOR: 

CARLOS MILTON ALEGRENCIO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral, com pedido 

de tutela de urgência, proposta por CARLOS MILTON ALEGRÊNCIO em 

face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., ambos qualificados nos 

autos em epígrafe. Aduz a parte requerente, em síntese, que é 

beneficiário da previdência por aposentadoria rural e que está sofrendo 

descontos de suposto contrato bancário firmado com o requerido, o qual 

desconhecia e jamais contratou. Narra que em janeiro de 2020 constatou 

que houve o primeiro desconto no valor de R$ 18,47 (dezoito reais e 

quarenta e sete centavos), consoante extrato incluso. Em sede de tutela 

de urgência, requer que o banco requerido seja compelido na obrigação 

de fazer consistente em cancelar/baixas os descontos realizados no 

benefício previdenciário. Com a inicial, juntou documentos. Formalizados 

os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, considerando os documentos acostados aos autos, 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Não obstante as 

alegações da requerente quanto ao pedido de tutela, antes de apreciar o 

pedido entendo por bem, máxime pela relevância da questão, postergar a 

sua análise para após a manifestação da parte requerida. Assim, com o 

objetivo de sedimentar minhas informações acerca do caso, evitando, por 

essa forma, a prolação precipitada da decisão pertinente, opto por citar a 

parte requerida e tratar do pedido de tutela antecipada após a formação 

da angularidade da relação processual. Designe-se a realização da 

audiência de tentativa de conciliação em data a ser designada conforme a 

pauta da conciliadora logo após a vigência da Portaria Conjunta 

n.249/2020 que determinou medidas de prevenção contra o COVID-19. 

Após a designação, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 dias, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado, 

alertando-se, ambos, que "o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado", nos termos do § 8º do art. 334 do CPC. O réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo 

inicial será a audiência de conciliação ou a data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Matupá, 14 de abril de 2020. Evandro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 629 de 810



Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000249-11.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SULMARA LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ DECISÃO Processo: 1000249-11.2020.8.11.0111. AUTOR(A): 

SULMARA LOPES DE OLIVEIRA REU: ACE SEGURADORA S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por SULMARA 

LOPES DE OLIVEIRA em face de ACE SEGURADORA S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a parte requerente, em síntese, 

que é beneficiário da previdência por aposentadoria e que está sofrendo 

descontos de suposto contrato de seguro firmado com o requerido, o qual 

desconhecia e jamais contratou. Narra que constatou que houve desconto 

no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), consoante extrato incluso. Em 

sede de tutela de urgência, requer que a empresa requerida seja 

compelida na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixas os 

descontos realizados no benefício previdenciário. Com a inicial, juntou 

documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, considerando os 

documentos acostados aos autos, CONCEDO os benefícios da justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. Não obstante as alegações da requerente quanto ao 

pedido de tutela, antes de apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela 

relevância da questão, postergar a sua análise para após a manifestação 

da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas 

informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e tratar 

do pedido de tutela antecipada após a formação da angularidade da 

relação processual. Designe-se a realização da audiência de tentativa de 

conciliação em data a ser designada conforme a pauta da conciliadora 

logo após a vigência da Portaria Conjunta n.249/2020 que determinou 

medidas de prevenção contra o COVID-19. Após a designação, cite-se a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 dias, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado, alertando-se, ambos, que "o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado", nos termos do 

§ 8º do art. 334 do CPC. O réu poderá oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a audiência de conciliação ou a 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

(CPC, art. 335, I e II). Cumpra-se, expedindo o necessário. Matupá, 14 de 

abril de 2020. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição 

Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-69.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BATISTA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATUPÁ Ofício n. 

64/2020 - JEC/JECRIM Matupá/MT, 14 de abril de 2020. Referência: 

Processo: 1000282-69.2018.8.11.0111 Espécie:PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Pólo Ativo: REQUERENTE: ANDRE 

BATISTA CAVALHEIRO Pólo Passivo: REQUERIDO: BANCO PAN 

Excelentíssimo(a) Senhor(a): Remeto a Vossa Excelência os autos acima 

especificados, para apreciação pela Turma Recursal Única, do recurso 

interposto. Cordialmente, (Assinado Digitalmente) EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES Juiz de Direito em Substituição Legal A TURMA RECURSAL 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 

78525-000 e-mail: matupa.unica@tjmt.jus.br .

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000209-15.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ELIAS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA CONCEICAO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES FORO DA COMARCA DE NOBRES PRAÇA GOVERNADOR JÚLIO 

CAMPOS, S/N, FÓRUM DR. PÉRICLES RONDON, JARDIM PARANÁ, 

NOBRES - MT - CEP: 78460-000 Processo n. 1000209-15.2019.8.11.0030 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no valor de R$ 825,91, a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Nobres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. NOBRES, 14 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Carmelindo Rei da Silva Gestor 

da Central de Arquivamento e Arrecadação Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-31.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. I – DO 

RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche 

os requisitos dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil. II – DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as informações de 

hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação. III – DO PLEITO 

LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada é necessário o 

preenchimento de dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações 

e o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o 

provimento final da ação. No caso posto em exame, o autor, sem sombra 
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de dúvida, demonstra o periculum in mora a autorizar a antecipação dos 

efeitos da tutela. Não nos escapa a urgência necessária na prestação da 

tutela jurisdicional em casos como o presente, ainda mais ao 

considerarmos o importante caráter social dos direitos ora veiculados. 

Contudo, no que tange à verossimilhança das alegações, verifico que a 

prova documental juntada aos autos, embora sirva como início de prova 

necessária para a concessão do benefício, não é suficiente, por si só, 

para que se antecipem os efeitos da tutela jurisdicional, fazendo-se 

necessária a realização de perícia, a ser realizada em momento oportuno. 

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pelo autor, posto que ausente o requisito da verossimilhança 

necessária para sua concessão. IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que no momento da instrução será realizada a 

conciliação prévia. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da 

decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento 

administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o referido 

requerimento indeferido. VI – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA Tendo em vista 

a necessidade de realização de perícia, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designe-se data para a perícia médica a 

ser realizada nas dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan. Considerando a necessidade de se 

manter FIXANDO a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de 

honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF. O 

exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas. O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza 

e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. A parte requerente deverá comparecer com carteira 

de trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os 

antigos), receitas e declaração(ões) médica(s). Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Quesitos do Juízo: a) Queixa que o(a) 

periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência 

diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou acarretará a extinção do processo por abandono. VII – 

DA CONTESTAÇÃO Com a juntada do laudo cite-se o requerido para que 

esse apresente contestação e manifestação a respeito do laudo, no prazo 

de 15 (quinze dias). Após, com ou sem manifestação da autarquia ré, 

intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Serve a presente decisão como ofício 

para encaminhamento do processo à Procuradoria do INSS, nos termos do 

art. 188 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. NOBRES, 8 de 

outubro de 2019. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-62.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DECISÃO Tendo em vista a certidão retro, bem como a 

necessidade de realização de perícia, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designe-se data para a perícia médica a 

ser realizada nas dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM MT 5753. Considerando que a 

fixação dos honorários periciais é ato discricionário do juiz; considerando 

a complexidade do trabalho a ser exercido pelo perito, bem como o tempo 

despendido para o seu trabalho e, ainda, a necessidade de deslocamento 

para esta comarca de Nobres/MT; considerando que o provimento n. 04 do 

Conselho da Justiça Federal autoriza o arbitramento de honorários 

periciais em até três vezes ao valor máximo fixado na Resolução, FIXO a 

quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, 

nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico consistirá 

na averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de 

saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, 

atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de 

laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. O Senhor perito 

deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. A parte requerente deverá comparecer com carteira de trabalho, 

documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), receitas e 

declaração(ões) médica(s). Apresentado o laudo, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I da 

Resolução n. 305/2014 do CJF. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 

20127608. NOBRES, 4 de novembro de 2019. DIEGO HARTMANN Juiz(a) 

de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-36.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAS DA SILVA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARY KATIANE MENDES CAMPOS OAB - MT21281/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOBRES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO OAB - 035.289.481-40 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, contestação do Requerido: 

MUNICIPIO DE NOBRES. . NOBRES, 14 de abril de 2020. MARIA FERNANDA 

DE PAULA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 
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INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-31.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ELIAS QUEIROZ (EXECUTADO)

FELIPE MATEUS DE BONFIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente , bem 

como o Portaria 12/2016 df, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para manifestar sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça, bem como 

requerer o que entender de direito. NOBRES, 14 de abril de 2020. MARIA 

FERNANDA DE PAULA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio 

Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 - TELEFONE: (65) 

33761229

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000128-66.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Impulsiono o feito para intimar o Requerente para manifestar 

sobre a defesa apresentada pelo requerido. . NOBRES, 14 de abril de 

2020. MARIA FERNANDA DE PAULA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50915 Nr: 1440-36.2015.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanilton Barbosa Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Caminhoneiros de NobresMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 SENTENÇA

Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, requereram 

a homologação do acordo entabulado.

Portanto, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

No mais, em caso de descumprimento do acordo, as partes poderão 

executar o acordo homologado, não havendo razão plausível para se 

manter suspenso o processo, mormente considerando o elevado número 

de processos em trâmite na comarca.

Proceda-se com o levantamento de eventuais restrições nos autos.

Custas conforme o acordado entre as partes.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58748 Nr: 3193-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemir Luiz Celso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Magalhães 

dos Santos - OAB:12550

 Processo n. 3193-91.2016.811.0030

Código Apolo: 58748

SENTENÇA

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

do acusado JOSEMIR LUIZ CELSO, pela prática da conduta tipificada no 

artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

Denúncia recebida em 22.09.2016.

Citado o acusado.

Resposta à acusação às folhas 93-100.

Audiência de instrução e julgamento realizada.

Memoriais Finais pelo Ministério Público às folhas 262-264.

Vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, insta consignar que punibilidade é a possibilidade de 

efetivação concreta da pretensão punitiva, para satisfazê-la o Estado 

deve agir dentro de prazos determinados, sob pena de perdê-la.

Outrossim, a perda do direito de impor a sanção, só ocorre antes de 

transitar em julgado a sentença final.

Bem analisando os fatos e as circunstâncias que permeiam o caso sob 

análise, vislumbro, desde já, não ser o caso de prosseguimento do feito, 

eis que absolutamente inútil ao escopo de pacificação social do processo 

penal. Explico.

A pena máxima prevista para o delito, disposto no artigo 147 do Código 

Penal, é detenção, de um a seis meses, ou multa, com o prazo 

prescricional de 3 (três) anos.

Assim, considerando que a última causa interruptiva da prescrição 

(recebimento da denúncia) ocorreu na data de 22.09.2016, a prescrição 

do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, operou-se em 

22.09.2019.

Portanto, há óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal 

consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, VI do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JOSEMIR LUIZ CELSO, 

qualificado nos autos, referente ao crime descrito na denúncia.

Ciência ao Ministério Público.

Vale a presente como mandado, carta precatória e ofício, no que couber.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as formalidades 

legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65272 Nr: 1970-69.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildes de Souza, Miguel José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que as partes transigiram, requereram 

a homologação do acordo entabulado.

Portanto, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

No mais, em caso de descumprimento do acordo, as partes poderão 

executar o acordo homologado, não havendo razão plausível para se 

manter suspenso o processo, mormente considerando o elevado número 

de processos em trâmite na comarca.

Proceda-se com o levantamento de eventuais restrições nos autos.
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Custas conforme o acordado entre as partes.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 72773 Nr: 1953-96.2018.811.0030

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCMdS, DFSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Compulsando os autos, verifica-se que parte autora foi intimada através 

do seu procurador constituído nos autos, para recolher as custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, contudo, 

permaneceu inerte.

Logo, considerando que a parte requerente não promoveu ato que lhe 

competia, a extinção deste processo é medida que se impõe, senão 

vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do CPC:

Art. 321 – parágrafo único: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”.

Ante o exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do CPC e por 

consequência julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

Custas e honorários pela parte requerente, os quais arbitro em 10% sob o 

valor atualizado da causa.

Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de necessárias, 

arquive-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 54003 Nr: 304-67.2016.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rallide Cristiano de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nobres, Adelian Pereira 

Messias da Silva, Flavio Vinicius Rondon Mayer, Acendino Mendes de 

Souza, Odison Araújo de Souza, Janderley Cardoso de Melo, Joilson da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Trata-se de MEDIDA CAUTELAR ajuizada por RALLIDE CRISTIANO DE 

ANDRADE em face da CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Às folhas 620, foi indeferida a liminar.

Contestação apresentada às folhas 625-637.

Embora devidamente intimada, a parte autora não impugnou a contestação.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela intimação da 

parte requerente para informar se possui interesse no feito, mas 

quedou-se inerte, conforme certidão de decurso do prazo às folhas 852.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Considerando que a parte autora requereu, em sede liminar, a suspensão 

dos efeitos da sessão extraordinária realizada no dia 31.07.2014, 

verifica-se que a legislatura (2013-2016) relativa ao objeto do feito já se 

encerrou, bem como a inércia da parte autora, constata-se a ocorrência 

de perda do objeto do presente feito.

Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 2298-96.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49991 Nr: 1000-40.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coracina Rodrigues da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não fora possível dar cumprimento à determinação de ref.85, 

em razão do CPF indicado na inicial não ser do executado. Desse modo, 

impulsiono o processo para que seja a parte requerente intimada para, no 

prazo de 10 dias, manifestar o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000231-73.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000231-73.2019.8.11.0030 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário de pensão por morte. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos 

autos início de prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo 

o pedido inicial. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PARA CONSTAR COMO 

DEMANDADO O INSS. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista 

que não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se 

verificada a alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 
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inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000231-73.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000231-73.2019.8.11.0030 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário de pensão por morte. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos 

autos início de prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo 

o pedido inicial. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PARA CONSTAR COMO 

DEMANDADO O INSS. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista 

que não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se 

verificada a alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000231-73.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000231-73.2019.8.11.0030 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário de pensão por morte. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos 

autos início de prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo 

o pedido inicial. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PARA CONSTAR COMO 

DEMANDADO O INSS. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista 

que não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se 

verificada a alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000231-73.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA (REQUERENTE)
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000231-73.2019.8.11.0030 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário de pensão por morte. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos 

autos início de prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo 

o pedido inicial. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PARA CONSTAR COMO 

DEMANDADO O INSS. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista 

que não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se 

verificada a alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 
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prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito
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___________________________________________ Processo : 

1000231-73.2019.8.11.0030 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário de pensão por morte. I – DA INICIAL Uma vez carreado aos 

autos início de prova, bem como preenchidos os requisitos do CPC, recebo 

o pedido inicial. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PARA CONSTAR COMO 

DEMANDADO O INSS. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista 

que não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão do pleito, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se 

verificada a alteração da situação econômica da parte. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. IV – DA CONTESTAÇÃO Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. V – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Acerca da decisão junto 

ao Plenário do STF, de que se exige prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de benefício 

previdenciário, verifico acostado aos autos o referido requerimento 

indeferido. VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000393-34.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE XAVIER DE MORAES (REQUERENTE)

ROSELENE XAVIER DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000393-34.2020.8.11.0030 REQUERENTE: ROSIMEIRE XAVIER DE 

MORAES, ROSELENE XAVIER DE MORAES REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA SENTENÇA Trata-se de 

requerimento de expedição de ALVARÁ JUDICIAL para saque de valores 

deixados por pessoa falecida. DEFIRO a gratuidade judiciária. Na forma da 

Súmula 161 do STJ, mesmo em tratando de alvará visando o levantamento 

de quantias depositadas junto a instituições federais, a exemplo de FGTS, 

PIS, PASEP ou saldo em conta poupança ou corrente junto à Caixa 

Econômica Federal, compete a Justiça Estadual a apreciação do pedido, 

de modo que RECONHEÇO a competência deste juízo para processar e 

julgar o feito. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária (art. 

725, VII, CPC) que visa autorização para saque/levantamento de valores 

creditados em nome de pessoa falecida, a concessão do pedido 

pressupõe (i) que a pessoa falecida não tenha deixado bens registrais a 

inventariar, caso em que será necessário promover a abertura de 

inventário, judicial ou administrativo e lá formular o respectivo 

requerimento, (ii) que todos os herdeiros necessários integrem a lide, seja 

como autores ou interessados. No caso sob exame, vejo que todos os 

herdeiros integram a lide na condição de autores e, segundo informam, o 

de cujus não deixou bens registrais a inventariar. De outro lado, tem-se 

por desnecessário a manifestação do Ministério Público e Fazenda Pública 

em razão da nítida ausência de interesse estatal na resolução da 

demanda, bem como não enquadramento em nenhuma das hipóteses do 

art. 178 do CPC. Desta feita, na forma do art. 723 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e AUTORIZO que as autoras procedam ao 

levantamento dos valores depositados ou creditados em favor de ENIR 

FRANCISCA XAVIER, CPF 320.432.871-68, junto à CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, a título de saldo de cotas ou abono anual PIS/PASEP e saldo ou 

cotas de FGTS; e junto ao BANCO BRADESCO, agência 0479-0, todo 

saldo disponível conta de depósito, corrente ou poupança. Expeçam-se os 

respectivos ALVARÁS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas necessárias. Custas pelos requerentes, 

suspensas, no entanto, em razão da concessão da gratuidade judiciária. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000250-50.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILA FERREIRA LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

1000250-50.2017.8.11.0030. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: QUEILA FERREIRA LEMES Vistos, etc. Devidamente 

citado/intimado, a parte executada não efetuou o pagamento da dívida bem 

como não opôs qualquer resistência ao processo executivo. Tendo em 

vista que o processo executivo se dá no interesse do exequente portador 

do título não adimplido, determino, como medidas constritivas e indutivas 

ao adimplemento da dívida: a) A busca de veículos aptos à penhora, em 

nome da parte executada, através do sistema RENAJUD. A inserção do 

bloqueio deverá ser total, incluindo a proibição de circulação, 

nomeando-se, desde já, a parte exequente como depositária dos veículos 

eventualmente apreendidos. b) A utilização do sistema INFOJUD, a fim de 

verificar a existência de bens passíveis de penhora em todo território 

nacional. Em havendo bens, que seja expedido mandado de penhora, 

avaliação e intimação do executado. c) Não localizados veículos ou bens 
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passíveis de penhora, ou sendo os valores insuficientes para garantir a 

dívida acrescida dos consectários, intime-se o executado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens 

sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in albis o prazo, ou não 

indicados bens suficientes e idôneos, incidir na prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Visando conferir maior eficácia ao procedimento 

executivo e em atenção ao princípio da celeridade processual, fixo, desde 

já, em 15% sobre o valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, 

a qual reverterá em favor da parte exequente. Após, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito e voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000045-21.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVAN COSTA ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT11332-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

1000045-21.2017.8.11.0030. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: NILVAN COSTA ESPINDOLA Vistos, etc. Devidamente 

citado/intimado, a parte executada não efetuou o pagamento da dívida bem 

como não opôs qualquer resistência ao processo executivo. Tendo em 

vista que o processo executivo se dá no interesse do exequente portador 

do título não adimplido, determino, como medidas constritivas e indutivas 

ao adimplemento da dívida: a) A busca de veículos aptos à penhora, em 

nome da parte executada, através do sistema RENAJUD. A inserção do 

bloqueio deverá ser total, incluindo a proibição de circulação, 

nomeando-se, desde já, a parte exequente como depositária dos veículos 

eventualmente apreendidos. b) A utilização do sistema INFOJUD, a fim de 

verificar a existência de bens passíveis de penhora em todo território 

nacional. Em havendo bens, que seja expedido mandado de penhora, 

avaliação e intimação do executado. c) Não localizados veículos ou bens 

passíveis de penhora, ou sendo os valores insuficientes para garantir a 

dívida acrescida dos consectários, intime-se o executado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens 

sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in albis o prazo, ou não 

indicados bens suficientes e idôneos, incidir na prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Visando conferir maior eficácia ao procedimento 

executivo e em atenção ao princípio da celeridade processual, fixo, desde 

já, em 15% sobre o valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, 

a qual reverterá em favor da parte exequente. Após, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito e voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000538-95.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR XAVIER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

1000538-95.2017.8.11.0030. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: JOSIMAR XAVIER DA SILVA Vistos, etc. Devidamente 

citado/intimado, a parte executada não efetuou o pagamento da dívida bem 

como não opôs qualquer resistência ao processo executivo. Tendo em 

vista que o processo executivo se dá no interesse do exequente portador 

do título não adimplido, determino, como medidas constritivas e indutivas 

ao adimplemento da dívida: a) A busca de veículos aptos à penhora, em 

nome da parte executada, através do sistema RENAJUD. A inserção do 

bloqueio deverá ser total, incluindo a proibição de circulação, 

nomeando-se, desde já, a parte exequente como depositária dos veículos 

eventualmente apreendidos. b) A utilização do sistema INFOJUD, a fim de 

verificar a existência de bens passíveis de penhora em todo território 

nacional. Em havendo bens, que seja expedido mandado de penhora, 

avaliação e intimação do executado. c) Não localizados veículos ou bens 

passíveis de penhora, ou sendo os valores insuficientes para garantir a 

dívida acrescida dos consectários, intime-se o executado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens 

sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in albis o prazo, ou não 

indicados bens suficientes e idôneos, incidir na prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Visando conferir maior eficácia ao procedimento 

executivo e em atenção ao princípio da celeridade processual, fixo, desde 

já, em 15% sobre o valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, 

a qual reverterá em favor da parte exequente. Após, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito e voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-16.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE ROMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000207-16.2017.8.11.0030 REQUERENTE: EDINEI DE ROMA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO DECISÃO No intuito de evitar fraudes e 

acautelar o direito creditório do patrono e de seu cliente, tratando-se de 

ações de reparação de dano moral de natureza repetitiva, com fatos e 

fundamentos genéricos, com potencial para caracterizar captação em 

massa, este juízo tem exigido que as procurações conferindo poderes 

para receber sejam datadas há no máximo 3 (três) anos. Este critério é 

adotado em razão da prática ter demonstrado que especialmente em 

ações desta natureza, não raras vezes os advogados constituídos 

sequer conseguem localizar os clientes após o decurso de largo espaço 

de tempo. O cliente, igualmente, no mais das vezes , sequer sabe o nome 

do seu patrono para procura-lo. Assim, por não manterem mais contato, o 

pagamento efetuado na conta do causídico, sem o devido repasse (por 

impossibilidade/dificuldade em localizar o cliente), pode ensejar posterior 

insurgência da parte contra o seu patrono, podendo acarretar tentativa de 

responsabilização disciplinar e criminal, como vem ocorrendo com 

indesejável frequência no estado de Mato Grosso. Assim, forte no poder 

geral de cautela do juiz, INDEFIRO por ora o pagamento dos valores na 

conta informada pelo patrono e, tendo em vista a natureza da ação e que 

a procuração juntada aos autos é datada há mais de 3 (três) anos, INTIMO 

a parte autora para que apresente procuração atualizada (datada ha 

menos de 3 anos) conferindo ao patrono poderes para receber ou indique 

seus próprios dados bancários para transferência da quantia depositada 

em juízo. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias. Não apresentada 

procuração atualizada e não indicados os dados bancários pessoais da 

parte, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, preferencialmente por 

telefone, para que procure seu advogado constituído para renovar a 

procuração ou que indique, por si, seus dados bancários para 

transferência dos valores. De tudo, certifique-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-62.2019.8.11.0031
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Parte(s) Polo Ativo:

M. F. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. B. S. (REU)

 

PROCESSO n. 1000238-62.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:MARILENE 

FERREIRA TELES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARLEY 

APARECIDO CARRIJO, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA POLO 

PASSIVO: CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 04/06/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - 

MT - CEP: 78430-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 9671 Nr: 113-29.2010.811.0031

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cleidimara França da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a requerente, por meio de seu advogado, para manifestação em 

15 dias.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 014/2020/DF

O Dr. Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça, através da Resolução 185/2013 que instituiu em caráter 

obrigatório o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe;

CONSIDERANDOa implantação do módulo criminal na Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, na plataforma de Processo Judicial Eletrônico-PJe 

estabelecida pela PORTARIAN.180/2020-PRES, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020.

R E S O L V E:

Art. 1º - COMUNICAR aos interessados acerca da implantação do módulo 

criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico – PJE na Comarca 

de Nova Canaã do Norte-MT, para o processo e julgamento dos processos 

relativos à sua competência criminal, bem como dos incidentes da mesma 

natureza, incluindo todas as classes e assuntos relacionados aos 

referidos processos, a qual teve início a partir da 00h (zero hora) do dia 

23/03/2020, ressaltando a obrigatoriedade de cadastro e/ou 

regulamentação no sistema, bem como a necessidade de utilização do 

certificado digital.

Art. 2º - PUBLIQUE-SE, no Diário da Justiça Eletrônico, remeta-se cópia à 

Corregedoria-Geral de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Delegacia de Polícia Civil e Secretaria da Vara 

Única desta unidade.

Art. 6.º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir do 

dia 23 de março de 2020.

Nova Canaã do Norte-MT, 14 de março de 2020.

 Ricardo Frazon Menegucci

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-41.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SALVATTI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR EMILIANO DE OLIVEIRA FURLAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010211-41.2016.8.11.0090 EXEQUENTE: PEDRO SALVATTI 

DA SILVA EXECUTADO: NAIR EMILIANO DE OLIVEIRA FURLAN Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Verifica-se que a parte autora apresentou pedido de extinção do feito ante 

o pagamento do débito, objeto da presente ação, pela parte ré. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação e seu respectivo pagamento e, com isso, JULGO 

EXTINTO o presente feito, o que faço com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea "a", c.c. os arts. 316, 354, 526, § 3°, 924, 

inciso II e 925, todos do NCPC. Defiro, outrossim, o pedido de restituião do 

contrato original que deu lastro à presente ação. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Em analogia ao 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 30 de setembro de 2017. FERNANDO 

KENDI ISHIKAWA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-76.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador quanto a audiência designada para o dia 30 de 

novembro de 2017 às 13h15min.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 55601 Nr: 575-56.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. NETO E CIA LTDA, BRUNA VARONI 

CARDOSO DE OLIVEIRA, ALVINO CARDOSO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 575-56.2017.811.0090 – Código: 55601

 Vistos etc.;

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL entre as partes em 

epígrafe.

Em petição de Ref. 30 a instituição financeira autora informou que 

entabulou acordo extrajudicial com a parte requerida.

É o breve relatório.

DECIDO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência na forma 

convencionada pelas partes.

DÊ-SE baixa nas restrições eventualmente realizadas nestes autos.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.
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P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 59985 Nr: 18392-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, Thiago Rebellato Zorzeto - OAB:14338-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013/O

 Vistos;

RECEBO o processo no estado em que se encontra.

Impulsionando o feito, DETERMINO a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo fixado alhures, independentemente de manifestação 

da autora, com o fito de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito.

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 780-56.2015.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Ante o exposto, nos termos do art. 61 do CPP, JULGO extinta a 

punibilidade dos delitos imputados ao acusado, com fulcro no art. 107, 

incisos IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da 

prescrição.INTIME-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.RECOLHA-SE 

mandado de prisão, porventura expedido.Após, certificado o trânsito em 

julgado, PROCEDAM-SE as providências necessárias e ARQUIVEM-SE os 

autos.P.R.I.C.Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 136-11.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS-BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 

12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista à parte requerente para manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça constante à ref: 31.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-04.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MOREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIAS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER GONCALVES DE MORAES OAB - GO37449 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por em que alega 

omissão constante na sentença. Instada, a embargada pugnou pela 

rejeição dos aclaratórios. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS 

A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-04.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MOREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIAS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER GONCALVES DE MORAES OAB - GO37449 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por em que alega 

omissão constante na sentença. Instada, a embargada pugnou pela 
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rejeição dos aclaratórios. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS 

A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-04.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MOREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIAS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER GONCALVES DE MORAES OAB - GO37449 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por em que alega 

omissão constante na sentença. Instada, a embargada pugnou pela 

rejeição dos aclaratórios. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS 

A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-63.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMARA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDRAS MORAES LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000069-63.2017.8.11.0090 EXEQUENTE: RODRIGO CAMARA - ME 

EXECUTADO: EDRAS MORAES LEITE Vistos. INDEFIRO o pedido retro, no 

que tange a citação, eis que carece de fundamentação legal, bem como se 

trata de ônus da exequente. INTIME-SE a parte autora para declinar nos 

autos o endereço atualizado da parte exequente. Em sendo positivo, 

CITE-SE/INTIME-SE a parte executada do teor do despacho de ID 

10683233. Caso a parte exequente não traga aos autos o endereço 

atualizado da executada, tornem os autos conclusos para consequente 

extinção do processo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, (data da 

assinatura eletrônica) (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 (66) 3551-1105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-18.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA GOMES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000255-18.2019.8.11.0090. REQUERENTE: GUEDES & MORAES LTDA - 

ME REQUERIDO: EDNA GOMES FERREIRA Vistos. Relatório dispensado 

com baldrame no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e DECIDO. Dispõe 

o art. 20 da Lei n. 9.099/95 que com a ausência do demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução em julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo se do contrário 

resultar a convicção do juiz. Conforme termo de audiência retro, a parte 

requerida não compareceu à audiência de conciliação, motivo pelo qual o 

reconhecimento da revelia é medida que se impõe. Nesta toada de ideias e 

com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido 

para proferir sentença com resolução de mérito. Sem delongas 

despiciendas, uma vez reconhecida a veracidade do alegado na peça 

pórtica, a procedência do pedido, condenando o requerido ao pagamento 

do valor devido, é de rigor. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial e condeno a parte requerida a promover o 

pagamento do valor de R$ 2.999,83. A correção monetária será feita pelo 

índice INPC, incidindo a partir do vencimento da obrigação, enquanto os 

juros moratórios, no importe de 1% (um por cento), desde a citação. 

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE o necessário e ARQUIVE-SE o 

presente processo, com as baixas e comunicações de praxe. Sem custas 

e honorários, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei n° 9099/95. 

INTIMEM-SE as partes na forma da lei. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte, data 

da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-81.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000600-81.2019.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de 

Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte/MT, 01 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-30.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT16378-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS para 

apreciação e deliberar quanto ao recurso inominado interposto (ID 

20202826). CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. [1] Em qualquer caso em 

que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-96.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT4936-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010024-96.2017.8.11.0090. REQUERENTE: REGIS RODRIGUES RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por REGIS RODRIGUES RIBEIRO em que alega que a 

sentença possui omissão, contradição e obscuridade em diversos pontos. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol 

D’Oeste/MT para Nova Canaã do Norte/MT, 6 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-20.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

FLAVYA APARECIDA REZENDE (REQUERIDO)

 

Relatório dispensado nos termos do art., 38 da Lei 9099/95. A parte 

autora, devidamente intimada a se manifestar, quedou-se inerte. In casu, 

os autos estão paralisados por mais de 30 (trinta) dias, situação essa que 

configura desinteresse superveniente na efetivação da tutela jurisdicional. 

Por outro lado, no rito adotado pela Lei 9.099/95 é desnecessária a prévia 

intimação pessoal da parte para extinção do processo. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem apreciação de mérito com base no art., 

485, inciso III do CPC c/c art., 51, caput, da Lei 9099/95. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem – se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-32.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA KIISTER DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000461-32.2019.8.11.0090. REQUERENTE: SANDRA MARIA KIISTER DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste 

Estado decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à 

reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados no 

acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o 

Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de Declaração são 

espécie recursal peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas 

hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à 

correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 

2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). 

Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão da parte 

embargante se consubstancia na revisão do julgado, entendo que o 

embargo de declaração não merece provimento. Posto isso, conheço os 

embargos de declaração e não os acolho. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. .Intime-se. 

Cumpra-se Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em regime 

de exceção

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001299-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a 

designação da audiência anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Ciência ao Ministério 

Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000870-05.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AGOSTINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA MELO OAB - MT27097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a 

designação da audiência anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Ciência ao Ministério 

Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000494-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIANA ALVES SCHUINDT (AUTOR(A))

JOSUE ALVES GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a 

designação da audiência anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Ciência ao Ministério 

Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-90.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MALVIDIA APARECIDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a 

designação da audiência anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Ciência ao Ministério 

Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-33.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DAN SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a 

designação da audiência anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Ciência ao Ministério 

Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000014-07.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Não obstante a designação do ato 

tenha se dado para após o prazo de suspensão, não haverá tempo hábil 

para cumprimento pelo Oficial de Justiça, tendo em vista que o retorno do 

expediente presencial será apenas no dia 04.05.2020, considerando o 

feriado (Dia do Trabalho - Portaria n° 1555-PRES/2019) no dia 1°.05.2020. 

Assim, CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita. À 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os processos em 

Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra deliberação. 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000319-25.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZANCHETT (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Não obstante a designação do ato 

tenha se dado para após o prazo de suspensão, não haverá tempo hábil 

para cumprimento pelo Oficial de Justiça, tendo em vista que o retorno do 

expediente presencial será apenas no dia 04.05.2020, considerando o 

feriado (Dia do Trabalho - Portaria n° 1555-PRES/2019) no dia 1°.05.2020. 

Assim, CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita. À 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os processos em 

Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra deliberação. 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-20.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANA BONOMO MURCA OAB - 024.673.281-47 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a 

designação da audiência anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Ciência ao Ministério 

Público, se for o caso. Intimar. Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000611-10.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ARROTEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA REGINA DA COSTA (ESPÓLIO)

 

Vistos... Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247, 249 e 281/2020, 

todas do TJMT, suspendendo a realização de audiências até o dia 

30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o assunto, havendo a 

possibilidade de prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, 

uma medida deve ser tomada para resolver a questão das audiências 

designadas para o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a 

designação da audiência anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. 

INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada para até daqui a 05 

dias, também por telefone; 2. Manter os processos em Secretaria até o fim 

do prazo de suspensão ou até outra deliberação. Ciência ao Ministério 

Público, se for o caso. Intimar. Cumprir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000020-14.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que manifeste sobre a devolução da carta precatória de citação. SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000216-18.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. O. T. (AUTOR(A))

N. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA OAB - MT25392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. T. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

se manifestar sobre a devolução da carta precatória, cujo cumprimento foi 

negativo, no prazo de 15 dias. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE 

VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000621-54.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN LUCAS ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA OAB - PR53585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAUÂNA RENATA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação de ambas as partes 

(Requerente e Requerida) acerca da juntada do relatório de estudo 

psicossocial, bem como para que apresentem alegação finais. SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-62.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAZARO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada ajuizada por ANTÔNIO 

LÁZARO NETO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), pleiteando benefício previdenciário. Juntou-se petição 

(parte-autora) pleiteando a extinção deste processo, por desistência. II 

FUNDAMENTAÇÃO No tocante à litispendência, verificou-se, em acesso 

ao PJe, a tramitação do processo 1000324-47.2019, o qual está com 

audiência designada e já com rol de testemunhas apresentado. Por isso, 

conclui-se que este processo deve ser extinto sem resolução do mérito. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro art. 485, V (litispendência), do CPC. 

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC) e aos honorários advocatícios (estes fixados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa). Não obstante, como se concedeu a 

“gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região. 

Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as 

baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à não 

havendo condenação da Fazenda, deixa-se de elaborá-lo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000226-28.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CHEIA DE CHARMY COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO MOREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 281/2020-PRES-CGJ, suspendendo a realização de 

audiências até o dia 30/04/2020, bem como a indefinição que cerca o 

assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, considerando ainda a altíssima demanda de 

mandados a serem cumpridos após o período de quarentena (endereço 

informado na pet. inicial não permite citação por carta - residência sem 

numeração), impulsiono os autos e designo audiência de conciliação para 

o dia 15 de julho de 2020 (15/07/2020), às 14h30min. Nova Monte 

Verde/MT, 14 de abril de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Cecconello 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 8/2020-NUB completo, que torna público o Resultado Final 

Definitivo do Processo Seletivo Unificado para recrutamento de estagiários 

na Comarca de Nova Ubiratã, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-30.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ADAO ROMANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FERNANDES NEGRI OAB - SP162926 (ADVOGADO(A))

JAYSON FERNANDES NEGRI OAB - MS11397-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000406-30.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

MARIO ADAO ROMANO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS VISTOS. 1. Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo 

pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do 

CPC. As partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos 

autos, não havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a 

serem corrigidas. 2. Inexistindo preliminares a serem analisadas, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS 

as matérias já levantas na inicial e contestação. 3. Em prosseguimento, 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente em oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal da(s) parte(s) litigante(s). Para tanto, nos termos do 

art. 357, § 4º, do CPC, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que 

as partes apresentem rol de testemunhas, designando desde logo o DIA 

21 DE JULHO DE 2020, ÀS 14H30MIN, para audiência de instrução, 

debates e julgamento. 4. Ressalto que caberá aos próprios advogados 

das partes intimar as respectivas testemunhas para comparecimento à 

audiência, independentemente de intimação judicial, consoante a regra 

descrita no art. 455, “caput”, do CPC, ressalvadas as hipóteses descritas 

no § 4º do mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão 

comparecer para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos 

termos do art. 385, § 1º, do CPC, determinando as suas intimações 

pessoais, e consignando-se no mandado a advertência contida no citado 

artigo. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000405-45.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARIA XAVIER DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000405-45.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: LUCIENE MARIA XAVIER DE FRANCA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA VISTOS. A parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação (ids: 24241576 e 25110471). DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte autora apresentou pedido expresso de 

desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale 

destacar que, não tendo havido citação/contestação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte ré ao pedido, conforme inteligência do 

art. 485, § 4º, do CPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da 

ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas, visto que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade judiciária. Transitada em julgado esta sentença, 

ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-50.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA BERNARDETE SIMON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000437-50.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

NILVA BERNARDETE SIMON REU: OMNI FINANCEIRA S/A VISTOS. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário. Entre um ato e outro, 

as partes litigantes se compuseram em âmbito extrajudicial, pugnando pela 

homologação do pacto e pela extinção do feito. Pois bem. A causa versa 

sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. 

Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer 

indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as 

partes, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma do pactuado entre as partes, observando-se, em 

caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do CPC. Considerando que 

a presente sentença acolheu pretensão conjunta das partes, mostra-se 

inegável a ausência de interesse na interposição de recursos, 

operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em 

julgado da presente decisão. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000559-63.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN TENORIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000559-63.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: EDVAN TENORIO DOS SANTOS VISTOS. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão Veicular proposta pela BV 

FINANCEIRA S/A em face de EDVAN TENÓRIO DOS SANTOS, qualificados 

nos autos. Entre um ato e outro, anterior à citação, a parte autora noticiou 

o pagamento do débito que ensejou a propositura da causa, postulando 

pela extinção face a perda do objeto (id: 28803996). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, 

conforme alegado pelo autor da ação, não persistem os motivos que 

ensejaram a propositura da ação, restando prejudicado o prosseguimento 

da demanda, ante a perda superveniente do objeto. Desse modo, 

hodiernamente, não existe prestação jurisdicional efetiva que aproveite ao 

feito, devendo ser julgado extinto pela perda do objeto. Ante exposto, 

JULGO EXTINTO o presente sem análise de seu mérito, diante da 

manifesta perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, diante da ausência de 

triangularização processual. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000010-87.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MOREIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte recorrida, para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010054-85.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ZANONI DA SILVA OAB - MS19601 (ADVOGADO(A))

PRESLON BARROS MANZONI OAB - MS18626 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS BARROS DE FIGUEIREDO OAB - MS20590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

8010054-85.2014.8.11.0107. EXEQUENTE: JULIANA PEREIRA DO 

NASCIMENTO ALMEIDA EXECUTADO: ODAIR JOSE DA SILVA VISTOS. 

Defiro o pedido de Id 27404647. Proceda a habilitação dos advogados 

constituídos junto ao sistema. Após, concedo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte informe nos autos o CPF do executado, sob pena de 

extinção. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000110-11.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para interposição de recurso da 

decisão (ID 27767802) em 29/01/2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 550, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000170-47.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JORDEMIRA DAMASSENA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 1000170-47.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: JORDEMIRA DAMASSENA MARCAL REQUERIDO: 

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Após a análise do feito, não 

consta dos autos o recolhimento das despesas processuais de ingresso. 

Ademais, não consta da exordial pedido de assistência judiciária gratuita. 

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, em 15 (quinze) dias, recolha as custas processuais, na forma como 

apontado na certidão de fl. 247, sob pena de cancelamento da 

distribuição, consoante disposto no artigo 290, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 13 de abril de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-92.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO VENEROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 1000167-92.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): CARLOS EDUARDO VENEROSO REU: OMNI FINANCEIRA S/A 

Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos 

referidos pressupostos. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 7 de abril de 

2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000435-83.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 1000435-83.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: JOAO 

BOSCO ZANDONADE Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. Embora esteja a missiva em ordem, temos que seu 

cumprimento, no momento resta prejudicado. Explico. Instituídas as 

Portaria-Conjunta 247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando 

o combate à disseminação ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o 

regime obrigatório de teletrabalho, de período compreendido entre 

20.03.2020 à 20.04.2020, destacando ainda, a Resolução n° 313/19 do 

Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que estendeu a suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020. Desta feita, tem-se que 

os serviços externos estariam suspensos, temporariamente ao bem da 

verdade, de modo que as diligências praticadas pelos Oficiais de Justiças 

restam prejudicadas, o que verifico ser o caso dos autos. Diante deste 

cenário, DETERMINO a manutenção do feito a junto à Secretaria da Vara 

Única desta Comarca. Com a regularização das funcionalidades do Poder 

Judiciário, cumpra-se nos moldes deprecados, servindo cópia da presente 

missiva como mandado. Oficie-se a Comarca deprecante da presente 

decisão. Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. NOVO SÃO JOAQUIM, 13 de abril de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-63.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CARDOSO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM VARA ÚNICA DE NOVO SÃO JOAQUIM CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, embora devidamente intimada, a parte autora não 

manifestou nos autos acerca da decisão ID 28751580. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: 

Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São 

Joaquim-MT, CEP: 78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-84.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTENE JOSE MOREIRA (EXECUTADO)

ELZENI CANDIDA DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000174-84.2020.8.11.0106. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: WALTENE JOSE 

MOREIRA, ELZENI CANDIDA DE MACEDO Conforme certidão apresentada 

pelo sistema PJE/TJMT, não consta dos autos o recolhimento das 

despesas processuais de ingresso. Ademais, não consta da exordial 

pedido de assistência judiciária gratuita. Ante o exposto, INTIME-SE a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, em 15 (quinze) dias, recolha 

as custas processuais, na forma como apontado na certidão de fl. 247, 

sob pena de cancelamento da distribuição, consoante disposto no artigo 

290, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 13 

de abril de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-77.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO COSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000168-77.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): BRUNO COSTA DE SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na 

inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 8 de abril de 2020. ____________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-69.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CARDOSO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000175-69.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): MARINA CARDOSO DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Malgrado tenha a parte autora requerido os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Não é demais ressaltar que as custas 

processuais da ação de inventário devem ser pagas pelo espólio, 

representado pela inventariante. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. 

NOVO SÃO JOAQUIM, 13 de abril de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000082-43.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA REIS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENANCIO DA SILVA REIS (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MARIA ALICE DA SILVA REIS (HERDEIRO)

MARIA JOSE DA SILVA SOTERIO (HERDEIRO)

MARIA JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

CARLOS DA SILVA REIS (HERDEIRO)

SONIA DA SILVA REIS (HERDEIRO)

MARIA SELMA ERNANDES (HERDEIRO)

HILDA DA SILVA JACINTO (HERDEIRO)

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000082-43.2019.8.11.0106. 

INVENTARIANTE: GERSON DA SILVA REIS DE CUJUS: VENANCIO DA 

SILVA REIS Cuida-se de inventário dos bens deixados pelo de cujus 

VENÂNCIO DA SILVA REIS. Alega o inventariante, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos um conjunto indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma 

perfunctória, que não detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 
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eventuais elementos que indiquem situação adversa. Nos termos do artigo 

626 do Código de Processo Civil, CITA-SE os herdeiros indicados em ID. 

20974363, e INTIME-SE a Fazenda Pública. Concluídas as citações, 

abre-se vista às partes para no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem sobre as primeiras declarações, nos moldes do artigo 627 

do mesmo dispositivo legal. Saliente-se que a Fazenda Pública, no prazo 

de 15 (quinze) dias, após a vista de que trata o supracitado artigo, deverá 

informar ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações 

apresentadas pelo inventariante (art. 629, CPC). Defiro o pleito de ID. 

26775248, a fim de determinar à Secretaria o cadastramento dos 

herdeiros no Sistema Pje/TJMT. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 7 de abril 

de 2020. ____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-54.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RAFAELA DE AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000176-54.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:MIRIAN 

RAFAELA DE AVILA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEYBSON 

IBIAPINO COSTA SANTOS, KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA 

POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

31 DE MARÇO, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO 

SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 78625-000 . 13 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000113-97.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 14 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000140-46.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Credora acerca da 

requisição de pagamento expedida. Novo São Joaquim, 14 de abril de 

2020. WILMAR BARBOSA CRUZ Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-29.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000178-29.2017.8.11.0106. REQUERENTE: MARIA IZABEL DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, proposta pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, em face de 

MARIA IZABEL DE SOUZA. Corrija-se o registro, a distribuição e autuação 

do presente feito, para constar no sistema PJe/TJMT que trata-se de ação 

em fase de cumprimento de sentença. DEFIRO os pedidos formulados pelo 

exequente em ID. 17756248 e 17756260, razão pela qual determino, a 

intimação da executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito referente a multa, as custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, sob pena de 

imposição da multa de 10%, prevista no artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 14 de Abril de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-71.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUECIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010070-71.2016.8.11.0106. REQUERENTE: LUECIA OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS E MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber o recurso, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o recorrente, 

em sua petição recursal, que não detém condições de suportar as custas 

e despesas processuais bem como os honorários advocatícios, razão 

pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. Portanto, resta fazermos 

uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue: 

A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 
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declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 14 de Abril de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000028-14.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000028-14.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-36.2018.8.11.0106

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 649 de 810



Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000033-36.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000026-44.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000026-44.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000037-73.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000037-73.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 
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momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000038-58.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000038-58.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000023-89.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000023-89.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 
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de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-28.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000040-28.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-48.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000017-48.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-13.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000041-13.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-21.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000034-21.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-33.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000018-33.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 
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anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-88.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000036-88.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000044-65.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000044-65.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 
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de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000025-59.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000025-59.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000027-29.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000027-29.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 655 de 810



considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-80.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000043-80.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-87.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000049-87.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000046-98.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000046-98.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 
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ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-57.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000051-57.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-05.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000048-05.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 
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na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-42.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000052-42.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000054-12.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000054-12.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 
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processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-74.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000067-74.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-11.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000067-11.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000053-27.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000053-27.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 
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Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000081-92.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000081-92.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000045-50.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000045-50.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 
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também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000093-09.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000093-09.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-79.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000056-79.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 
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determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-91.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000094-91.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000100-98.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000100-98.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000104-38.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 662 de 810



1000104-38.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-23.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000105-23.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000139-95.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000139-95.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 
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nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000144-20.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000144-20.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-84.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000131-84.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 664 de 810



referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000147-72.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000147-72.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000149-42.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000149-42.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-12.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000151-12.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-27.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000150-27.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-58.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000135-58.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 
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erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-76.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000138-76.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000183-17.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000183-17.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 
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tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000192-76.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000192-76.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000203-71.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000203-71.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000190-09.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000190-09.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000206-26.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000206-26.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000226-17.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000226-17.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 
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ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000205-41.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000205-41.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000225-32.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000225-32.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 
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razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000045-16.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000045-16.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-78.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000069-78.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000227-02.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000227-02.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000182-32.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000182-32.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000177-10.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000177-10.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 
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Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000134-39.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000134-39.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-54.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000133-54.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 
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exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-69.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000132-69.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-68.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000048-68.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000191-91.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000191-91.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010710-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010710-74.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000286-87.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000286-87.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 
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em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-02.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000130-02.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000202-86.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000202-86.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 
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além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010057-38.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010057-38.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000103-53.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000103-53.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000068-93.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000068-93.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-28.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000137-28.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-57.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000148-57.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 
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esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-13.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000138-13.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000089-69.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000089-69.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 
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pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-63.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000070-63.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000108-75.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000108-75.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000228-84.2019.8.11.0106
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Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000228-84.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-62.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000083-62.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-25.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000079-25.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 
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momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000117-37.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000117-37.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000118-22.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000118-22.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 
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de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000088-84.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000088-84.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000042-95.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000042-95.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-26.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000066-26.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000085-32.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000085-32.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000153-79.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000153-79.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 684 de 810



anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-10.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000080-10.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000047-83.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000047-83.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 685 de 810



de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000090-54.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000090-54.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 

considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000204-56.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000204-56.2019.8.11.0106. EXEQUENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Tratam-se os presentes autos de ação executiva em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, onde o causídico YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA pleiteia do executado o pagamento de valores supostamente lhe 

devidos pela atuação na condição de advogado dativo. Na decisão 

anterior, fora determinada a suspensão temporária do processo. Tal 

suspensão, bem como a decisão de seu impulsionamento naquele 

momento processual, decorrera da existência de suspeita de inúmeras 

fraudes processuais praticadas nesta comarca. E referidas suspeitas 

esteavam-se nas seguintes premissas: 1. Suspeita de falsificação de 

documento público consistente na contumaz aposição de falsa assinatura 

em termo de audiência de conciliação, onde a parte supostamente sequer 

estava presente; 2. Suspeita de co-autoria, com assistente de gabinete do 

Poder Judiciário, para a facilitação do trâmite de ações; 3. Utilização de 

cópias coloridas do termo de nomeação como advogado dativo para 

ajuizar mais de uma ação em nome da parte, violando não somente a 

ordem de nomeação da comarca quanto também causando prejuízo ao 

erário por cobrar a mesma nomeação inúmeras vezes; 4. Demora de 

quase 02 (dois) anos para ajuizar ação em favor de parte a qual tinha sido 

nomeado assistente dativo; 5. Omissão na condução do mister de 

advogado dativo, substabelecendo com frequência à outros advogados 

também constantes na lista de dativos desta comarca, subvertendo, 

assim, novamente a lista de nomeações; 6. Crimes eleitorais consistentes 

na consecução de fraudulenta transferência de eleitores; Instaurados, no 

âmbito da Diretoria do Foro desta comarca, procedimentos para apuração 

de referidas intercorrências, fora averiguada a realidade – no âmbito de 

atuação e competência do setor administrativo desta unidade jurisdicional - 

de tais práticas. Quanto à atuação do causídico em testilha no âmbito do 

mister de advogado dativo, fora confirmada – em procedimento ainda 

pendente de finalização formal – a utilização de um mesmo termo de 

nomeação para atuação em processos distintos em favor da mesma parte, 

além do ajuizamento, em duplicidade, de execução da mesma certidão de 

honorários dativos. Justamente por tais razões fora determinado ao 

exequente que entregasse na Secretaria Judicial, fisicamente, a certidão 

que ora se executa. Vários foram os feitos desta natureza extintos em 

razão da não apresentação do título executivo. No presente caso, no 

entanto, consta dos autos certidão do Sr. Gestor Judicial acerca da 

tempestiva apresentação de referida certidão. Portanto, considerando a 

necessidade de impulsionamento individualizado de cada um dos feitos de 

referência, mister o afastamento da suspensão dantes determinada, para 

que o presente feito retome a sua marcha normal. Diante do exposto, 

determino que: 1. Seja intimado o ESTADO DE MATO GROSSO acerca da 

presente decisão, para que manifeste-se acerca da retomada do curso 

processual; 2. Que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) 

dias, postular medidas para impulsionamento do feito, sob pena de se 
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considerar, tacitamente, a desistência da execução. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 14 de Abril de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-70.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIDE VARGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000162-70.2020.8.11.0106. REQUERENTE: REGINEIDE VARGAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte autora, antes de 

ser efetivada a válida citação do réu, peticionou pela desistência da ação. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 90 caput do 

diploma adjetivo pátrio, condeno o autor no pagamento das custas e 

despesas processuais. Deixo de condenar o autor no pagamento de 

honorários advocatícios, ante a inexistência da formação da relação 

jurídico processual. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada 

pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 14 de abril de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-55.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIDE VARGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000163-55.2020.8.11.0106. REQUERENTE: REGINEIDE VARGAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte autora, antes de 

ser efetivada a válida citação do réu, peticionou pela desistência da ação. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 90 caput do 

diploma adjetivo pátrio, condeno o autor no pagamento das custas e 

despesas processuais. Deixo de condenar o autor no pagamento de 

honorários advocatícios, ante a inexistência da formação da relação 

jurídico processual. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada 

pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 14 de abril de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-40.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCIELLE DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000164-40.2020.8.11.0106. REQUERENTE: GLEYCIELLE DUARTE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte autora, antes de 

ser efetivada a válida citação do réu, peticionou pela desistência da ação. 

A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível. Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação 

antes da citação válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 90 caput do 

diploma adjetivo pátrio, condeno o autor no pagamento das custas e 

despesas processuais. Deixo de condenar o autor no pagamento de 

honorários advocatícios, ante a inexistência da formação da relação 

jurídico processual. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada 

pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 14 de abril de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68494 Nr: 200-74.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMO STELOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o autos para manifestação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos da determinação de Ref. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68516 Nr: 211-06.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaurinha De Fatima Dos Santos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo 

o mérito da causa, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

CPC.CONDENO a parte autora no pagamento de custas e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com suas 

EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC/15, uma 

vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas de estilo, 

observando-se às normas da CNGC-MT.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 75699 Nr: 1964-61.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO TCHARLES PEREIRA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13.311, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:MT. 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes à ref.44, para que 

produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Em relação às eventuais custas processuais, CONDENO a parte 

executada ao pagamento, conforme disposto no acordo.

 Intimem-se.

Registro que, em caso de descumprimento dos termos do acordo, deverá 

ser iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, pelo que, não se 

justifica a suspensão processual pleiteada.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77885 Nr: 3140-75.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Taveira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes à ref.29, para que 

produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Em relação às eventuais custas processuais, CONDENO a parte 

executada ao pagamento, conforme disposto no acordo.

 Intimem-se.

Registro que, em caso de descumprimento dos termos do acordo, deverá 

ser iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, pelo que, não se 

justifica a suspensão processual pleiteada.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 86643 Nr: 1296-22.2019.811.0095

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SJGdC, AQDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM, LJdS, DdSC, DMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067/O, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 Ante o exposto, em consonância ao Ministério Público, assim, como 

medida de proteção ao interesse da menor, DETERMINO O 

DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL e CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA 

de PABLO DA SILVA á genitora, SRA. JANDIRA MARTINS, mediante termo 

de responsabilidade.

 NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, para auxiliar e presenciar o ato de 

desacolhimento, bem como para levar o menor até a Comarca de Alta 

Floresta/MT, já que a sua genitora reside naquela urbe.

EXPEÇA-SE o termo de guarda provisória. Após, depreque-se para a 

comarca de Alta Floresta/MT para a genitora retirá-la.

Expeça-se a guia de desacolhimento institucional, dando-se as baixas 

necessárias junto ao SNA, com urgência.

Por todo o exposto, RECONHECENDO a incompetência absoluta da 

Comarca de Paranaíta – MT, com fundamento no artigo 147, incisos I e II, 

do ECA, DETERMINO, de consequência, a REMESSA dos presentes autos 

ao Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de Alta Floresta-MT, com 

as nossas homenagens após as baixas e anotações devidas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-02.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 

1000085-02.2017.8.11.0095. REQUERENTE: CLEUNICE MARIA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43, 

Lei nº 9.099/95). INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) 

dias, oferecer resposta escrita, nos termos do artigo 42, §2º da Lei nº 

9.099/95. Após, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal. 

Cumpra-se. Paranaíta/MT, 14 de novembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-33.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NOBILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à sessão de conciliação 

designada, consoante termo juntado aos autos. Dispõe o artigo 51 da Lei 

nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo.” No mesmo sentido preconiza o art. 949, II da CNGCJ da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Registre-se que 

ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos 

termos do artigo referido podendo ser isento do pagamento das custas 

processuais somente se restar provado que a ausência decorreu de 

força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em 

tela a parte autora não justificou a ausência na audiência, razão pela qual 

deve ser condenada ao pagamento das custas processuais. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e 

no art. 949, II, da CNGCJ. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 

9.099/95 e art. 949, II, da CNGC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Caso a parte autora 

não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da 

parte, conforme enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Verbis: “Enunciado 13 – É 

desnecessária a intimação do autor, da sentença de extinção do feito sem 

a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 
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julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

(artigo 1.003, § 1º do CPC/15 c/c artigo 2º da Lei 9099/95), salvo se tiver 

advogado constituído, arquivando-se o feito de imediato, com anotação no 

sistema da pendência de eventuais custas processuais.” Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-72.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à sessão de conciliação 

designada, consoante termo juntado aos autos com id.... Dispõe o artigo 

51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” No mesmo sentido preconiza o art. 949, II da 

CNGCJ da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do 

processo, nos termos do artigo referido podendo ser isento do pagamento 

das custas processuais somente se restar provado que a ausência 

decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. 

No caso em tela a parte autora não justificou a ausência na audiência, 

razão pela qual deve ser condenada ao pagamento das custas 

processuais. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

do vigente Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 e no art. 949, II, da CNGCJ. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 

2º da Lei nº 9.099/95 e art. 949, II, da CNGC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Caso a parte 

autora não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a 

intimação da parte, conforme enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Verbis: “Enunciado 13 

– É desnecessária a intimação do autor, da sentença de extinção do feito 

sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença (artigo 1.003, § 1º do CPC/15 c/c artigo 2º da Lei 9099/95), 

salvo se tiver advogado constituído, arquivando-se o feito de imediato, 

com anotação no sistema da pendência de eventuais custas 

processuais.” Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-07.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO FLORENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000043-07.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 15.359,16 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: RAMAO 

FLORENTINO Endereço: RUA ANTONIO MARQUES FERREIRA, 436, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO POLO ATIVO DA 

SENTENÇA ID 31201701 e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA 

PRETA, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-14.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNS TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000383-14.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: GIRASSOL AGRICOLA LTDA. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

DNS TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Analisando os autos, verifico 

que na petição inicial foi endereçado ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis. Ademais, verifica-se que a parte autora pleiteou a 

condenação da parte ré em danos morais, contudo, não fixou o valor 

pretendido do dano moral, em desacordo com o disposto no artigo 292, 

inciso V, do CPC. Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, para sane a 

irregularidade acima apontada, apontando corretamente o endereçamento 

e fixaando o valor do dano moral pretendido, adequando o valor da causa 

nos termos do inciso VI do artigo 292, do Código de Processo Civil, bem 

como recolher as custas e taxas complementares após adequar o valor 

da causa, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Após, venham-me os conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46483 Nr: 1645-26.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 
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OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

31 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 40 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 48).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46997 Nr: 1831-49.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

29 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 38 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 46).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50503 Nr: 799-72.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

45 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 54 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 62).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50873 Nr: 951-23.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:
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 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Reynaldo 

Oliveira Ruy em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

49 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 59 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 68).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51332 Nr: 1149-60.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Edno 

Damascena de Farias em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

38 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 48 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 55).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51472 Nr: 1216-25.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

47 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 58 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 66).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51679 Nr: 1312-40.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

50 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 60 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 69).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51909 Nr: 1429-31.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

54 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 64 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 72).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52714 Nr: 1694-33.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Reynaldo 

Oliveira Ruy em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

47 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 57 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 66).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 1695-18.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:
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 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Reynaldo 

Oliveira Ruy em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

55 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 65 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 74).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52762 Nr: 1714-24.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

49 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 59 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 67).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53668 Nr: 353-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luamar Nascimnto Canuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Luamar 

Nascimnto Canuto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

48 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 58 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 65).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54065 Nr: 474-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:
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 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

32 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 42 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 50).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57637 Nr: 1832-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Ingrydys 

Hananda Mingoti em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

39 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 49 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 58).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58921 Nr: 2442-31.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

34 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 44 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 52).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46935 Nr: 1800-29.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

31 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 40 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 48).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46972 Nr: 1817-65.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dinarte Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:MT/18.199

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução hipotecária ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso Ltda – 

SICREDI SUL MT, em face de Manoel Adílio Santos e João Dinarte Souza 

Santos, devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 91, informando que foi firmado 

”Instrumento de Contrato de Compra e Venda” do imóvel matrícula nº 2215, 

inclusive com a anuência do Executado e sua cônjuge, bem como 

“Instrumento Particular de Transação – referente os Honorários 

sucumbenciais” (anexos) face à composição amigável, requerendo a 

homologação dos acordos, bem como a extinção da presente ação, com 

as baixas necessárias, conforme dispõe o artigo 924, inciso III do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Havendo acordo entre as partes quanto a extinção do crédito, assim, o 

presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto desta execução 

já foi satisfeito.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, em decorrência da satisfação do crédito.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes acostado em ref. 91 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Custas a carga do executado.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47055 Nr: 1858-32.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

41 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 51 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 59).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 2147-62.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

59 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 68 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 76).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48899 Nr: 223-79.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Karina 

Paula Faustino da Silva em desfavor da Fazenda Público do Estado de 

Mato Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que 

foram arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como 

defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

36 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 45 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 52).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49437 Nr: 391-81.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por João 

Faustino Neto em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

52 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 61 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 68).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50320 Nr: 723-48.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Sojo Carrijo, Adenevaldo Machado 

Carrijo, Abigair Sojo Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A
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 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta pelo Banco 

do Brasil S/A, em desfavor Tiago Sojo Carrijo, Adenevaldo Machado 

Carrijo e Abigar Sojo Carrijo, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 92, informando que as partes 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo, bem 

como a extinção da presente ação execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Havendo acordo entre as partes quanto a extinção do crédito, assim, o 

presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto desta execução 

já foi satisfeito.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil, em decorrência da satisfação do crédito.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes acostado em ref. 92 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Custas a carga do executado.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50400 Nr: 759-90.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar nos autos (ref. 57), nos termos do artigo 854, §5º, do Código 

de Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando 

a liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte 

exequente.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51480 Nr: 1221-47.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelia Barbosa Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união 

estável cumulado com pedido de alimentos, guarda e regulamentação de 

visitas com pedido de liminar, proposta por Jecelia Barbosa Vasconcelos, 

em desfavor de Rinaldo Marques de Souza, devidamente qualificados nos 

autos.

Em petição acostada em ref. 118, a parte autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 118.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Renato 

Gonçalves Raposo, arbitro 03 (três) URH, a ser suportado pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 2082-96.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Ingrydys 

Hananda Mingoti em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

35 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 45 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 54).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58365 Nr: 2172-07.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por Ingrydys 

Hananda Mingoti em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato 

Grosso, visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram 

arbitrados nos processos em que a exequente trabalhou como defensor 

dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

36 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 44 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 53).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58758 Nr: 2368-74.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por José Pedro 

Matias em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

29 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 39 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 51).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58759 Nr: 2369-59.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Contra a Fazenda Pública interposta por José Pedro 

Matias em desfavor da Fazenda Público do Estado de Mato Grosso, 

visando o recebimento dos honorários advocatícios que foram arbitrados 

nos processos em que a exequente trabalhou como defensor dativo.

Após o transcurso do prazo para o pagamento do RPV, a decisão de ref. 

33 determinou a realização de sequestro do montante devido na conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual.

O despacho de ref. 43 converteu a indisponibilidade em penhora e 

determinou a expedição de alvará para a liberação dos valores.

Os valores foram liberados (ref. 55).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago, conforme se verifica do alvará judicial expedido nos 

autos.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Determino a intimação do executado para que ele promova a juntada aos 

autos do respectivo comprovante de recolhimento do IRRF, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme determina o 5º, §2º, do Provimento nº 

11/2017-CM.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60929 Nr: 821-62.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdM, JPMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilia M. Miranda - 

OAB:23263/O

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos interposta por JOÃO PEDRO 

MARTINS MOURA DA SILVA, representado por sua genitora Márcia 

Martins Moura, em face de EDUARDO COSTA DA SILVA, devidamente 

qualificados nos autos.

A parte exequente peticionou em ref. 116, requerendo a extinção do feito, 

eis que o executado efetuou o pagamento do débito

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dr.ª Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima, arbitro 03 (três) URH, a ser suportado pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça a respectiva certidão.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69043 Nr: 1100-14.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdS, GGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Revisão de Alimento interposta por Geovany Gabriel 

dos Santos Ferreira, representado neste ato por sua genitora Daniela 

Mendes dos Santos, em desfavor de Telmo Ferreira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 78, a parte autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 78.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Vanderlandis da 

Silva Santos, arbitro 02 (duas) URH, a ser suportado pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71611 Nr: 2164-59.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENSGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso C/C Alimentos e Guarda com pedido 

de alimentos provisórios ingressada por Pietro Gregório Dias e Maria Julia 

Gregório Dias representados neste ato por sua genitora Ellen Naiara Silva 

Gregório Dias que também figura como parte no polo ativo, em desfavor de 

Kaio Allan Alves Dias, todos devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação (ref. 28), a parte autora declarou que desiste 

do prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 28.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Denivan Baleeiro 

Bonadio, arbitro 02 (duas) URH, a ser suportado pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69749 Nr: 1385-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF, MMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Sem condenação as custas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Denivan Baleeiro 

Bonadio, arbitro 02 (duas) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 699 de 810



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63078 Nr: 1815-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Júnior - 

OAB:MT/8.872

 INTIMAÇÃO do executado da indisponibilidade do ativo de Ref: 25, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, § 3º, do CPC, 

consignadas às advertências do § 4º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40570 Nr: 322-54.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Lucia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Cleide Lucia Alves em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 184/186 foram expedidas as requisições de pequeno valor para o 

pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme fls. 187/189.

O exequente peticionou às fls. 192/193 requerendo o levantamento dos 

valores depositados nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Defiro em parte o pedido de fls. 192/193, determinando o levantamento dos 

valores referentes aos honorários de sucumbência e 25% (vinte e cinco 

por cento) do crédito da autora na conta da causídica informada na 

referida petição, já as valores remanescente do direito da autora deverá 

ser transferida para a sua conta bancária informada.

 Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 14 de abril de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000352-91.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

Outros Interessados:

PEDRO PAULINO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000352-91.2020.8.11.0022. AUTOR(A): 

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil 

Pública com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em favor do requerente Pedro Paulino 

dos Santos, para a obtenção de Assistência Domiciliar Multidisciplinar 

“Home Care”, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra 

Preta-MT. Conforme atesta o médico clínico geral Dr° Heberte Rosa Pires, 

CRM- 756/MT: “O paciente o Sr° Pedro Paulino dos Santos, 82 (oitenta e 

dois) anos de idade, paciente do Hospital do Câncer de Barretos desde 

26/01/2018, cadeirante, tetraplégico e com sinais espontâneos de 

liberação piramidal, força muscular I – II nos 04 (quatro) membros. Possuí 

incontinência urinária, avaliação cardíaca com risco cirúrgico de classe III, 

atualmente fica acamado mostrando-se a necessidade do atendimento de 

Home Care, com suporte de atendimento de 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 7 (sete) vezes por semana, para cuidados de banho no leito, trocas 

de fradas, administração de medicamentos, medicamentos administrados 

por meio de sondas, fazer mudanças de cúbitos e dentre outros 

cuidados.” A filha do requerente Srª Dilma dos Santos procurou a 

Secretaria do SUS solicitando o atendimento hospitalar que seu genitor 

necessita, a Secretaria informou que a prestação de atendimento de Home 

Care não é ofertada pelo SUS, por esse motivo a Srª Dilma solicitou a 

intervenção do Ministério Público para solução da presente demanda, pois 

o genitor não tem condições de custear o tratamento sem prejuízo do seu 

próprio sustento, tendo em vista que sua única renda é um o benefício 

disponibilizado pela Autarquia Federal (INSS). Diante dos fatos, o parquet 

busca a concessão da tutela para obrigar que os requeridos Estado de 

Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT forneçam em conformidade 

com a prescrição médica, o tratamento de HOME CARE ao Pedro Paulino 

dos Santos, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de 

bloqueio de valores. Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DA PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

PEDRA PRETA-MT. Preliminarmente à apreciação da pretensão da parte 

autora, há necessidade de análise da competência do juízo para 

conhecimento da demanda. Conforme já antecipado pelo Ministério Público, 

a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, alterou a 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande/MT, a qual passou a deter a seguinte competência: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado.” O art. 2º da Resolução estabeleceu que as 

demandas em curso deveriam continuar a tramitar no juízo original, com 

ressalva: Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença. Finalmente, a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 

2019, em consonância com a previsão do art. 6º da Resolução TJ-MT/OE 

n. 09/2019, fixou o dia 30 de setembro de 2019 como termo inicial para a 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande/MT. De todo o exposto, resulta que o juízo citado é o competente 

para o conhecimento da presente demanda, uma vez que se trata de feito 

relativo à saúde pública e são litisconsortes passivos o Município de Pedra 

Preta-MT e o Estado de Mato Grosso. Entrementes, o Ministério Público 

arguiu a inconstitucionalidade das normas referidas, pois este juízo deteria 

competência absoluta para o conhecimento da demanda, nos termos do 

artigo 80 do Estatuto do Idoso. Em que pese a razoabilidade da tese 

suscitada, entendo que em tema tão caro como a tutela dos interesses de 

idosos, faz-se necessária a preservação da segurança jurídica. Isso 

importa na presunção de legitimidade e constitucionalidade das normas de 

organização judiciária expedidas pelo E. Tribunal de Justiça, até que 
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revistas ou declarada eventual inconstitucionalidade pelas vias 

adequadas. Vale destacar que a insegurança jurídica é fator prejudicial à 

estabilidade social, tanto que o Código de Processo Civil de 2015 prevê 

diversas soluções para evitá-la. Em se tratando de interesses de 

idosos/crianças e adolescentes, naturalmente prioritários e urgentes, os 

efeitos da insegurança jurídica são ainda mais nefastos, já que atrasam ou 

prejudicam a tutela estatal eficiente. Imagina-se a instabilidade jurídica que 

se instalará no Estado de Mato Grosso se houver interpretações distintas 

a respeito da competência definida pela Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, 

pois as partes já não saberão mais a qual juízo recorrer para pleitearem a 

tutela de direitos caríssimos à sociedade brasileira. Desta feita, rejeito a 

preliminar arguida. Pois bem. O Egrégio Tribunal de Justiça editou a 

Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE 

no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 

06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e 

julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e 

envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente 

de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º). Com 

relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente 

da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º). São 

exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber 

medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, HOME CARE, 

fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, UTI, etc. No dia 

24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a 

Portaria nº 29/2019-CM autorizando o início das distribuições de novas 

ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado em prol 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Deste 

modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência 

deste juízo, devendo os autos serem remetidos a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito. 

Cumpra-se, com a urgência de praxe, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000083-52.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOUZA SANTOS OAB - GO41017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000083-52.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: RENATO DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DUILIO 

PIATO JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Embargos de Terceiro ingressado 

por RENATO DOS SANTOS em desfavor de DUILIO PIATO JÚNIOR, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a embargante que o 

embargado é autor da ação de execução, processo nº 

137-94.2004.811.0022, contra JORGE LUIZ MACEDO SECOTTI, no qual 

houve o pedido de penhora, a qual ocorreu em 21/11/2019, de uma 

camionete I/TOYOTA HILUX CD4 X 4 SRV placa KYJ-3480, cor PRATA, 

DIESEL ano e modelo 2009/2009, placa de Fernandópolis- SP, chassi nº 

8AJFZ29G19608, renavam nº 00166130087, o qual se encontra com 

ATPV preenchido desde o dia 01/10/2019 reconhecido firma da assinatura 

do vendedor na mesma data e o reconhecimento assinatura do comprador 

datado do dia 12/11/2019. Relata o embargante que adquiriu o bem 

descrito do Réu por meio de compra e venda, no dia 01/10/2019, pelo valor 

à vista de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) tendo ocorrido a tradição de 

entrega da posse do bem ao comprador. Alega o embargante que é o 

legítimo possuidor do bem. Por tais razões, requer que seja recebido o 

presente feito, julgando procedente para determinar a suspensão das 

medidas constritivas do bem, e expeça, em favor do Embargante, 

mandado de manutenção de posse, bem como a imediata exclusão do 

bloqueio de transferência do veiculo TOYOTA HILUX CD4 X4 SRV 

placa:KYJ:3480, cor prata ano e modelo 2009/2009, diesel, renavam nº 

00166130087, chassis 8AJFZ29G19608. O despacho de ID. 30085720 

determinou que a embargante emendasse a petição inicial. Intimado, o 

embargante peticionou em ID. 30849925, sanando a irregularidade 

apontada no despacho, bem como postulou tutela de urgência requerendo 

a autorização expressa via oficio de pagamento IPVA e licenciamento do 

veículo abaixo informado junto ao DETRAN - SP, sem a oitiva da parte 

adversa, e requer a suspensão das medidas constritivas do bem, e 

expeça mandado de manutenção de posse, bem como a imediata exclusão 

do bloqueio de transferência do veiculo TOYATA HILUX CD4 X4 SRV 

placa:KYJ:3480, cor prata ano e modelo 2009/2009, diesel, renavam nº 

00166130087, chassi:8AJFZ29G19608. Vieram-me os autos conclusos. 

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Preenchidos os pressupostos 

e requisitos do artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de terceiro. Recebo a emenda à inicial de ID. 

30849925. DO PEDIDO DE LIMINAR. Em detida análise aos argumentos e 

documentos trazidos nos embargos, entendo que o pedido de liminar deve 

ser deferido parcialmente, pelas razões em que passo a expor. Os 

embargos de terceiro têm for finalidade a proteção da posse ou 

propriedade de bem injustamente constrito ou ameaçado de o ser, em 

ação do qual o terceiro não é parte, consoante dispõe o artigo 674 do 

Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 678, “caput”, do Código de 

Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido.” No caso, o autor requer a exclusão da averbação da 

penhora, enquanto ao artigo supra, preceitua a suspensão liminar da 

medida constritiva e não a exclusão. A exclusão da medida constritiva 

será possível apenas após a prolação da decisão de mérito, 

reconhecendo o direito de propriedade do embargante sobre o imóvel e a 

indevida penhora, conforme dispõe o artigo 681 do Código de Processo 

Civil. Por outro lado, atendo ao princípio da fungibilidade e, com escopo de 

evitar uma futura nulidade processual com a arrematação do bem móvel 

nos autos de execução e a procedência deste embargo, entendo pela 

suspensão da medida constritiva judicial, pois diante dos documentos 

acostados a inicial, tenho que há prova suficiente de forma a convencer 

que a embargante é de fato possuidora direta do móvel antes da restrição 

judicial, demonstrando que o adquiriu antes da realização da penhora. 

Ademais, o leilão constitui severo ato de afetação patrimonial, podendo 

causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação. Neste sentido: 

“EMBARGOS DE TERCEIROS – PREDICADOS DEMONSTRADOS – 

ARTIGOS 1.056 E 1.051 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO 

DE LEILÃO – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO EMBARGANTE – 

PODER/DEVER DE CAUTELA – ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL – LIMINAR INDEFERIDA SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA – LIMINAR – DEFERIDA – DESNECESSIDADE DE 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUIZOS. Recurso 

conhecido e provido. Estando demonstrados nos autos, a rigor da 

documentação apresentada, que o embargante detém posse do bem por 

força de contrato de compromisso de compra e venda, com animus de 

proprietário, fundado receio da venda judicial do bem causar prejuízos de 

difícil reparação, concede-se, em sede de embargos de terceiros, liminar 

para suspensão da venda judicial até o julgamento do mérito. Flexibiliza a 

questão da caução, quando a medida, em si, apenas suspensão do leilão, 

não vai causar doença financeira ao credor e tão somente a realização do 

ato, em caso de improcedência dos embargos de terceiros interpostos. (AI 

43598/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).” Por todo o 

exposto, com fulcro no artigo 678 do Código de Processo Civil, SUSPENDO 

os efeitos da constrição do móvel objeto da penhora dos autos principais 

e a suspenção da venda judicial do veículo TOYATA HILUX CD4 X4 SRV 

placa:KYJ:3480, cor prata ano e modelo 2009/2009, diesel, renavam nº 

00166130087, chassi:8AJFZ29G19608. Traslade-se cópia desta decisão 

para os autos principais. Cite-se o embargado nos termos do art. 677, § 3º 

do CPC, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, 

art. 679 do referido diploma. Quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme art. 344 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-02.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1001175-02 .2019.8 .11 .0022 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALMERITA FERREIRA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação de concessão de 

aposentadoria por idade híbrida com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Almerita Ferreira da Silva, em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS, devidamente qualificada nos autos sustentando, em breve 

sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo a concessão do benefício. Na exordial juntou documentos, e 

pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, bem como pela concessão da 

liminar. Em despacho de ID 26461351 foi determinado para que autora 

juntasse nos autos, comprovante de endereço atualizado em seu nome, 

sendo juntado conforme ID 28840221. Vieram-me os autos conclusos. Eis 

o Relatório. Fundamento e Decido. DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita requerida na inicial, com fulcro no art. 98 do 

CPC. Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional 

do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito 

comum, adequado ao processamento de todos os pedidos. No tocante ao 

pedido da antecipação da tutela para o recebimento do benefício 

previdenciário, necessária a verificação dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. Como 

se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, 

sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do 

provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. No que dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, afirma que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo 

indispensável se faz à parte promovente trazer aos autos a prova 

inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação. 

Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, 

caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, 

a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, no caso a despeito das 

considerações lançadas na exordial, não pude divisar a presença 

concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do 

reclamo antecipatório, apenas o pedido de antecipação de tutela, e por 

ora, não verifico a possibilidade de concessão da tutela de urgência, 

tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Insta 

mencionar, ainda, que o artigo § 3º do artigo 300 do Código de Processo 

Civil não admite a concessão de tutela antecipada “(…) quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, 

acaso concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em 

questão. No caso dos autos a concessão do pleito antecipatório implica 

em adiantamento do próprio mérito da causa, ou seja, própria execução da 

sentença de mérito, vulnerando os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório, necessário se faz a dilação probatória, a fim de 

propiciar plena análise dos fatos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

300, §3º, do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta, 

indefiro o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela autora. Cite-se o 

requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000988-91.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA RIBEIRO DE SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Federal- Cuiabá (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000988-91.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

MARIA DALVA RIBEIRO DE SENA REU: PROCURADORIA FEDERAL- 

CUIABÁ Vistos etc. Analisando os autos, verifico que o requerido foi 

citado conforme mandado de ID 24234843, e não apresentou contestação 

no prazo legal, razão pela qual decreto a revelia do requerido, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil, tornando-a sem efeito nos 

termos do artigo 345, inciso II do mesmo Códex. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de setembro de 2020, às 14h30min, 

devendo as partes ser intimadas juntamente com seus respectivos 

advogados, para comparecerem na audiência designada, acompanhadas 

de suas testemunhas previamente arroladas, ambos requerente e 

requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada para 

audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais deverão comparecer 

independente de intimação, ou, caso pretendam, que formulem 

requerimento neste sentido. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001095-38.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO PICOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER AMANCIO DE BARROS OAB - SP282075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1001095-38.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

JOCELINO PICOLO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na 

previsão contida no artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada 

a impossibilidade de conciliação entre as partes ID 30038282. Impõe-se 

reconhecer que se encontram presentes as condições da ação e a 

regularidade processual, de modo que dou o feito por saneado. Ante a 

necessidade de constatar a qualidade de segurado especial do 

requerente Jocelino Picolo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de setembro de 2020, às 15h00min, devendo as partes ser 

intimadas juntamente com seus respectivos advogados, para 

comparecerem na audiência designada, acompanhadas de suas 

testemunhas previamente arroladas, ambos requerente e requerido, terá o 

prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada para audiência, para 

arrolar suas testemunhas, as quais deverão comparecer independente de 

intimação, ou, caso pretendam, que formulem requerimento neste sentido. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-07.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO FLORENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

te ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 1000043-07.2019.8.11.0022. 

AUTOR(A): RAMAO FLORENTINO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação de manutenção de 

aposentadoria por invalidez acidentária com pedido de tutela de urgência 
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ajuizada por Ramão Florentino em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, em breve sintaxe, que estão 

preenchidos os requisitos legais, e por isso, requerendo a manutenção da 

aposentadoria por invalidez acidentária no valor integral. Com a inicial 

vieram os documentos. Fora recebida a inicial em decisão de ID 17917546, 

indeferindo a tutela de urgência, e determinando a citação do requerido 

para apresentar contestação no prazo legal, bem como a realização de 

perícia médica judicial. Regularmente citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 19637117, requerendo a improcedência da 

demanda. Por sua vez, o autor apresentou impugnação à contestação 

rechaçando as alegações do requerido, pleiteando o deferimento de 

perícia médica judicial (ID 20218424). Em ID 27484015 foi aportado aos 

autos laudo pericial emitido pelo Médico Dr. Diógenes Garrio Carvalho CRM 

4142 MT, o qual respondeu aos quesitos formulados. Por fim, o requerente 

manifestou acerca do laudo pericial em ID 28507830, requerendo a 

procedência da demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. EIS 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Do julgamento antecipado. 

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte: Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a 

existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de 

produção de demais provas. A jurisprudência é uníssona neste sentido, 

senão vejamos: Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. 

Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. 

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o 

requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue 

antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta 

suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem 

espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela 

parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e 

não sendo essenciais ao deslinde da causa. Ap, 7030/2002, DES.ERNANI 

VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

24/04/2002, Data da publicação no DJE 10/05/2002 57781894 ¬ 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS. NEGATIVA DE 

COBERTURA. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. SEGUNDO 

O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O 

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA CONSIDERADA 

DESNECESSÁRIA, QUANDO JÁ HOUVER MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA 

FUNDAMENTAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, NÃO CONFIGURA 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DA PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

ÂNUO. INTELIGÊNCIA ART. 206, § 1º, II DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA Nº 

101 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DO AUTOR. SUSPENSÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. PRAZO LEGAL OBSERVADO. AFASTAMENTO DA 

PREJUDICIAL AVENTADA. 1. A pretensão do segurado contra o 

segurador prescreve em um ano. 2. Na Ação de Indenização, o início da 

contagem do prazo prescricional se dá no momento da ciência inequívoca 

da incapacidade laboral. 3. Suspende-se o prazo prescricional no período 

entre a data do requerimento administrativo e data da ciência de sua 

resposta. DO MÉRITO: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. O contrato securitário tem como objetivo oferecer serviços 

mediante remuneração, devendo a interpretação contratual ser da forma 

mais favorável ao consumidor. CONSTATAÇÃO DA ENFERMIDADE 

DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE SECURITÁRIA. RECEBIMENTO DE 

AUXÍLIODOENÇA POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DURANTE O 

PERÍODO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. O fato gerador do direito 

do segurado ocorreu durante a vigência da apólice securitária, quando 

começou a receber o auxílio-doença do órgão previdenciário, o que foi 

convertido em benefício de aposentadoria posteriormente. CONCESSÃO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. PERÍCIA TÉCNICA 

PREVIDENCIÁRIA CRITERIOSA. ACOLHIMENTO. INVALIDEZ EVIDENCIADA. 

Ainda que sejam instituições distintas, o Órgão Previdenciário e a 

Seguradora, é de conhecimento público que o INSS é muito criterioso na 

análise de seus segurados para a concessão dos benefícios, na medida 

em que os critérios utilizados por ambas as instituições para o 

reconhecimento da invalidez são os mesmos. DANOS MORAIS. REFORMA. 

INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR COTIDIANO. O mero inadimplemento 

contratual não dá azo à indenização por danos morais, especialmente 

quando ausentes os danos à imagem e honra do segurado. AGRAVO 

RETIDO DESPROVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR ApCiv 

1365199¬7 Curitiba Nona Câmara Cível Rel. Juiz Conv. Sérgio Luiz Patitucci 

Julg. 10/09/2015 DJPR 01/10/2015 Pág. 178)(grifo nosso). Desta forma, 

entendo pelo julgamento antecipado. Do mérito. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para o reestabelecimento do benefício 

previdenciário, necessária a verificação dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. A tutela 

de urgência pretendida é medida que se impõe, porquanto estão presentes 

os pressupostos que a autorizam, notadamente a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, demonstrado 

através de documentação plausível com a pretensão vestibular. No que 

tange a análise dos autos, entendo que deve ser mantida a aposentadoria 

por invalidez por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade 

que diz: “art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 

1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 

da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

previdência social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência 

social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando 

a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão.” “art. 43. A aposentadoria por invalidez será 

devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, 

ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” Dessume-se, 

assim, que são dois os requisitos exigidos pela Lei n.º 8.213/91, para 

obtenção da aposentadoria por invalidez: • ser considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; • ser segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, 

contribuinte individual, especial e facultativo; Nesse caso o requerente 

figura como segurado obrigatório da previdência social conforme se vê 

nos autos, a condição de trabalhador rural foi comprovada pela parte 

autora, através dos documentos pessoais juntados aos autos. Para fins 

de concessão de benefício previdenciário considera-se trabalhador 

urbano ou rural na qualidade de segurado obrigatório, nos termos do artigo 

11, inciso I, alínea “a”, da Lei de 8.213/91, quando: Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como 

empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado; Em se tratando de 

período de carência, exigência para concessão do benefício requerido 

pela parte autora, não há que se falar em prazo a ser comprovado, tendo 

em vista a disposição que traz o artigo 26 da Lei 8.213/91, em que o 

requerente se enquadra, sendo: Art. 26. Independe de carência a 

concessão das seguintes prestações: II - auxílio-doença e 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos 

casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas 

em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da 

Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; 

(grifei). A fim de comprovar a sua doença o requerente juntou aos autos 

exames laboratoriais, diagnósticos, que confirmam ser o requerente 

portador de artrose de coluna (CID M47). Em resposta aos quesitos de 

laudo pericial formulado pelas partes, fora nomeado perito médico onde se 

comprovou mediante laudo médico pericial emitido pelo Dr. Diógenes Garrio 

Carvalho, ID 27484015 que o requerente é portador de artrose de coluna 

(CID M47), com incapacidade parcial e permanente para atividades, sem 

condições de reabilitação devido à idade avançado e por não ser 

alfabetizado. Em que pese a incapacidade do autor seja parcial, denota-se 

nos autos que está há mais de 10 (dez) anos sem exercer qualquer 

atividade laboral, em decorrência de sua incapacidade, qual seja, artrose 

em coluna devido a acidente de trabalho, não havendo tratamento para 

sua moléstia, o que o inviabiliza de retornar a qualquer atividade laboral, 
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devendo, portanto, ser mantida a aposentadoria por invalidez acidentária, 

conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. A 

jurisprudência é uníssona neste sentido senão vejamos: “REMESSA 

NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. 

COMPROVADOS INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE 

DE CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS 

E CULTURAIS DO SEGURADO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXIGÊNCIA DE 

REABILITAÇÃO DE TRABALHADOR RURAL EM ATIVIDADE DISSOCIADA 

DE SEU HISTÓRICO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO INÍCIO 

DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO INDEFERIMENTO DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA PERICIAL. RESOLUÇÃO N. 

558/2007-CJF. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA 

E JUROS DE MORA. 1. Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, alterada pela 

Lei 9.032/95, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, é 

necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado 

incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe 

garanta subsistência (STJ, AgRg no AREsp 167.058/SE, Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ de 02/06/2016). 2. O auxílio doença, 

nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, tem como requisitos: a) a condição 

de segurado do beneficiário; b) o cumprimento, quando for o caso, do 

período de carência; e c) a incapacidade para o trabalho ou para a 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Ainda, 

exclui-se o benefício se a doença ou lesão preexistir à filiação ao Regime 

Geral de Previdência Social - RGPS, salvos os casos de a incapacidade 

sobrevir de sua progressão. A qualidade de segurada da parte autora e a 

carência estão comprovadas nos autos conforme cópia de sua CTPS (fl. 

15) e pelo documento expedido pelo INSS juntado pela autora à fl. 18. 3. O 

Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a concessão 

da aposentadoria por invalidez deve considerar não só os elementos 

previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, mas também aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial tenha concluído pela incapacidade apenas parcial para o trabalho. 

Nesse panorama, o Magistrado não estaria adstrito ao laudo pericial, 

podendo levar em conta outros elementos dos autos que o convençam da 

incapacidade permanente para qualquer atividade laboral (STJ, AREsp 

1023928/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 06/02/2017). 4. A 

PERÍCIA MÉDICO-JUDICIAL (fls. 70/73), em resposta aos quesitos 

apresentados CONCLUIU QUE A AUTORA ERA PORTADORA DE 

ARTROSE interfacetária e hérnia de disco E QUE TAL DOENÇA NÃO TEM 

CURA e é degenerativa. À fl. 73, o perito declarou expressamente: "A 

autora possui artrose interfacetária L4L5 com dores eventuais na coluna 

aos médios e grandes esforços e exerce uma função que exige tais 

esforços" e "conclui o perito que a periciada está inapta parcialmente e 

definitivamente para a função de trabalhadora rural polivalente". Portanto, 

verifica-se que há uma incapacidade parcial e definitiva para que esta 

possa realizar suas atividades laborativas habituais. Analisando 

detidamente a declaração da perícia e o conjunto probatório dos autos 

(CTPS à fl. 15, relatório médico e resultado da tomografia computadorizada 

às fls. 22/23), como bem salientou a sentença recorrida, sobressai 

conclusão diversa no que respeita ao caráter parcial da incapacidade da 

autora, in verbis: "Somando-se a todos estes elementos o fato da autora 

ser pessoa simples de precária formação escolar, possuindo apenas o 1º 

grau, e já contar com 40 anos de idade, o que sem dúvidas impossibilita 

uma reabilitação ao mercado de trabalho para atividades que exijam 

apenas esforço de natureza leve, conclui-se que a mesma faz jus aos 

benefícios pleiteados" (fl. 85). Além disso, o juiz sentenciante consignou 

que, considerando as circunstâncias locais, a maior parte das pessoas da 

região trabalha na lavoura, em serviços rudimentares, de modo que seria 

quase impossível a autora conseguir um trabalho, em razão de sua 

incapacidade. 5. A despeito de o laudo ter sinalizado a possibilidade de 

reabilitação para outras atividades laborativas, "a incapacidade para o 

trabalho deve ser aferida considerando-se as condições pessoais da 

parte autora e as atividades por ela desempenhadas, sendo que, no caso 

dos trabalhadores campesinos, o labor rural exige, para o seu exercício, 

esforço físico intenso, não sendo de se lhe exigir a reabilitação em outra 

atividade dissociada do histórico profissional até então exercido" (AC 

0070845-86.2013.4.01.9199/MG, Desembargador Federal Francisco 

Neves da Cunha, Segunda Turma, DJe de 26/07/2017). Desse modo, o 

conjunto probatório dos autos aponta para o acerto da sentença que 

concluiu pela existência de incapacidade total e permanente da parte 

autora. 6. No que se refere ao termo inicial do benefício, se o laudo 

médico-pericial ou outros elementos de convicção constantes dos autos 

atestam que a incapacidade já existia na data do requerimento 

administrativo, este deve ser o termo inicial; ou a data da citação, na 

ausência de requerimento administrativo. A fixação do termo a quo a partir 

da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto 

que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à 

própria ação judicial (Cf. STJ, AgRg no RESP 822.995/SP, Quinta Turma, 

Ministra Laurita Vaz, DJ 19/09/06; RESP 610.064/RJ, Quinta Turma, Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, DJ 01/08/06; RESP 365.072/SP, Quinta Turma, 

Ministro Felix Fischer, DJ 11/03/02.). No caso, embora o Perito Judicial não 

tenha fixado a data de início da incapacidade da autora, verifica-se, por 

meio do relatório médico, resultado da tomografia computadorizada e 

receituário médico apresentados (fls. 22/24), que a autora já estava 

incapacitada na data do requerimento administrativo (20/01/2009). Assim, 

ante a ausência de recurso da parte autora, a data do início do benefício 

deve ser mantida tal qual estabelecida pela sentença recorrida, qual seja 

pagamento do auxílio-doença desde a data do indeferimento do recurso 

administrativo até a data da prolação da sentença, a partir de quando a 

parte autora fará jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez. 7. No 

tocante à insurgência quanto aos honorários periciais, conforme 

Resolução 558/2007 do Conselho da Justiça Federal, a verba honorária 

pericial para os beneficiários da justiça gratuita varia entre R$58,00 e 

R$234,80, sendo facultado ao Juiz aumentar em até três vezes os valores 

previstos, a depender da complexidade da análise técnica demandada. 

Assim, encontra-se dentro dos parâmetros da normalidade o valor fixado 

em R$500,00 para a remuneração da perícia médica. 8. Juros de mora e 

correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

devendo a partir de 07/2009 a correção a ser feita pelo IPCA-E ou o que 

vier a ser decidido pelo STF em eventuais embargos de declaração 

opostos contra o acórdão a ser publicado no RE 870.947 (alteração de 

índice ou modulação de efeitos). Sentença reformada no ponto. 9. 

Apelação do INSS não provida e remessa oficial parcialmente provida (item 

8). 10. "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a 

partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários 

sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" 

(enunciado Administrativo STJ nº 7). Mantenho a sucumbência fixada em 

5% (cinco por cento) do valor da condenação, excluindo-se as 

prestações vincendas a partir da prolação da sentença (Súmula 111, 

STJ). (AC 0002251-88.2011.4.01.9199, JUÍZA FEDERAL LUCIANA 

PINHEIRO COSTA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 22/08/2018 PAG.) (grifo nosso).” Comprovados a 

qualidade de segurado obrigatório, e a doença do requerente o qual o 

incapacita para o trabalho, impõe-se ao caso a manutenção da 

aposentadoria por invalidez acidentária no valor integral. Nesse prisma, 

estando presentes os requisitos para antecipação da tutela no tocante ao 

recebimento do benefício, tendo demonstrado o requerente, através do 

acervo documental e pericial, ser, segurado obrigatório, bem como 

portador de artrose de coluna (CID M47), DEFIRO o pedido da tutela de 

urgência pleiteado pelo requerente para a manutenção da aposentadoria 

por invalidez acidentária no valor integral. Ante o exposto, restando 

preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO PROCEDENTE o pedido 

do autor e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a manter a 

aposentadoria por invalidez acidentária no valor integral ao requerente 

Ramão Florentino, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, conforme artigo 44 da Lei nº 8.213/91, a partir da data desta 

sentença. Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO ao requerente 

Ramão Florentino, a manutenção da aposentadoria por invalidez 

acidentária no valor integral, imediatamente, sob pena de MULTA DIÁRIA 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é evidente, já que se trata de 

verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível 

de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que 

a “existência da irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não 

pode ser levada ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª 

Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não 

conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778). Declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 
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TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correção monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-65.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI PROCESSO n. 

1000841-65.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.057,34 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE 

SOUSA Endereço: porto murtinho, 245, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-200 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 07/08/2019 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 11 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI PROCESSO n. 

1000841-65.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.057,34 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE 

SOUSA Endereço: porto murtinho, 245, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-200 Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de audiência 

de conciliação de Pedra Preta Data: 07/08/2019 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 11 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-82.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA SENTENÇA Processo: 

8010002-82.2016.8.11.0022. REQUERENTE: TANIA REGINA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MARISA LOJAS S.A., BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito Alega 

a Autora ser cliente da Loja Marisa e que fez compra na loja e parcelou em 

07 vezes de R$ 60,83 (sessenta reais e oitenta três centavos), que por 

motivos pessoais fez a quitação até a 5ª parcela, que foi até a loja da 

Reclamada para pagar as demais parcelas sendo informada que não 

possuía mais o débito e que possuía 02 cartões de crédito com finais 2299 

e 8715, Que recebeu várias ligações para pagamento do débito que não 

devia. No ID 6895788, a Reclamada MARISA LOJAS S.A. apresentou 

contestação e sustentou que a autora aderiu o cartão ITAUCARD sendo 

que após a data de adesão, o saldo devedor que a parte Autora mantinha 

no cartão Marisa de sua titularidade, administrado pela empresa CLUB 

Administradora de Cartões de Crédito S.A., foi totalmente transferido para 

o Banco Itaucard S.A., o qual passou a ser responsável credor dos 

débitos pendentes e que viessem a ser adquiridos pela titular do cartão. 

Que não deu causa aos fatos narrados. Pugna pela ausência de dano 

moral. No ID 6895798, foi juntado “Declaração de solicitação do Cartão 

ITAUCARD”, devidamente assinado pela autora e acompanhado de cópia 

de seu documento pessoal (RG). No ID 6895815, fora anexado certidão 

onde constou que a parte autora impugnou todos os termos da 

contestação. No ID 9622648, a CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO LTDA, manifestou nos autos informando que o contrato da 

Autora encontra-se quitado desde 21/12/2015 não existindo valores em 

aberto. No ID 20507034, a Reclamada BANCO ITAUCARD S.A, contestou 

alegando que a autora manteve ativa sua relação com o banco e que em 

10/08/2015 deixou de quitar sua fatura acumulando saldo devedor, que 

quando acionado administrativamente cancelou o cartão liquidando o 

débito. Pugna pelo cabimento de indenização de cunho moral. No ID 

22153342, houve impugnação à contestação. Pois bem. A parte autora 

alega em sua inicial que recebeu diversas ligações de cobranças e que foi 

informada que possuía cartões de crédito do 2 Reclamado. Conforme ID 

6895614 a questão fora resolvida de maneira administrativa e no ID 

6895798, foi juntado “Declaração de solicitação do Cartão ITAUCARD”, 

devidamente assinado acompanhado de cópia de documento pessoal 

(RG), sendo que a parte autora não demonstrou os efetivos danos 

sofridos, a ponto de gerar indenização. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o ônus de 

provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: 

“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível 

inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos 

impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de 

inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a 

inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o 

preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o 

juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos 

específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão 

do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de 

forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor 

o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição 

diabólica.” Registro que não obstante verse sobre relação de consumo, 

não se pode deixar de analisar as provas trazidas ao processo, e na 

hipótese em apreço, vislumbro que a parte autora não comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito. Conquanto afirme que houve falhas na 

prestação de serviço referente a cobranças indevidas e cartão não 

solicitado, não carreou aos autos documentos a fim de comprovar o dano 

sofrido. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia do homem médio. Não há qualquer prova de que a parte recorrida 

tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua 

imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada. No caso, o que ocorreu foi 

mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante de sua 

personalidade. Percalços, dissabores e contratempos em relação a não 

disponibilização de canais de TV, não podem ser confundidos com dor, 

sofrimento, ou angústia que abale profundamente a pessoa. A vida em 

sociedade não é imune a pequenos percalços, aborrecimentos, etc., não 

se justificando admitir que toda e qualquer ofensa seja suscetível de 

reparação, sob pena de banalização do nobre instituto do dano moral. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, 

por conseguinte, extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Decisão sujeita à 

homologação da MM. Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000087-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (AUTOR(A))

J. B. D. O. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000087-08.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ROSELI APARECIDA CACERES, JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA NETO REU: 

ROBSON JESUS DE ARRUDA VISTOS Considerando a manifestação de Id 

24721479, em que não houve a concordância com a desistência, Para 

Tanto, INTIME-SE as partes para especificar de forma fundamentada, as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso 

haja interesse na produção de prova oral. Após, certifique-se se 

necessário e façam os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001606-18.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA OAB - MT19633/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. D. A. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES acima qualificadas, pelo patrono 

constituído nos autos nos termos do art. 334, §3º c/c art. 270, ambos do 

CPC, para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 21/08/2020 Hora: 13:30 . LOCAL DA AUDIÊNCIA: Sede 

da Comarca de Poconé, Avenida Dom Aquino, nº 372, Centro, Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000. Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000921-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT16611-O (ADVOGADO(A))

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos, da decisão ID 28331348, para no prazo de 15 

(quinze) dias impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000921-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT16611-O (ADVOGADO(A))

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. O. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000921-11.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

AGNES MANUELA MACHADO FERNANDES REU: IVO OLIVEIRA DE 

MOURA VISTOS, Aportou aos autos pedido do requerido pleiteando a 

diminuição do percentual do desconto em folha de 30% para 10%. 

Acostou o comprovante de rendimentos a fim de buscar demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, afirmando que o desconto vem 

comprometendo em demasiado a renda do requerido. Requer em sede de 

tutela de urgência, a minoração da porcentagem do valor de alimentos 

provisórios. Pois bem. A tutela antecipada foi deferida na porcentagem de 

30% sobre o rendimento líquido do requerido. Ao que se vê, o subsídio do 

requerido encontra-se comprometido em sua maioria por descontos de 

empréstimos consignados. Contudo, estes não tem o condão de eximir a 

obrigação alimentícia do requerido, uma vez que os infantes não podem 

ficar desamparados em detrimento de empréstimos contraídos pelo próprio 

requerido. Assim, não há que se falar em diminuição do percentual dos 

alimentos provisórios, considerando que estes foram concedidos mediante 

análise do binômio necessidade/possibilidade, sendo essenciais a 

subsistência dos filhos menores. Ao contrário do alegado pelo requerido, 

não se encontram presentes os requisitos que autorizam o deferimento do 

pedido, em razão da necessidade da prestação dos alimentos aos filhos. 

Assim, INDEFIRO o pedido de diminuição da porcentagem dos alimentos 

provisórios. Contudo, verifica-se que os alimentos foram deferidos na 

porcentagem do salário líquido do requerido, sendo que este possui 

diversos descontos em folha, minorando o salário líquido. Portanto, 

DETERMINO a correção dos valores descontados, devendo ser oficiado 

ao empregador do requerido, a fim de que realize o desconto sobre o 

salário líquido. Intime-se a requerente para impugnar a contestação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-78.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DE FATIMA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000190-78.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

ALAIDE DE FATIMA LEITE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de Julho de 2020, às 

14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001251-08.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINA PAULA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1001251-08.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

RUFINA PAULA MENDES DA SILVA REU: INSS VISTOS, Certifica-se 

quanto à apresentação da contrarrazões, remetam-se os autos ao TRF 1 

com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de 

admissibilidade. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117850 Nr: 450-17.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Luiza da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Reclamação c/c Pedido de Indenização por Danos 

Morais proposta por CLEIDE LUIZA DA SILVA CAMPOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada (ref. 24), não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II, § 1º do Código de 

Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

CONDENO a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$ 200,00 (duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do 

CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que a DEFIRO o pálio da assistência judiciária gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115996 Nr: 3237-53.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Considerando as Portarias-Conjuntas nº 247/2020 e nº 249/2020, aliado a 

Recomendação nº 62/2020 do CNJ que determinou o fechamento das 

portas do Tribunal de Justiça e dos Fóruns das comarcar, a fim de 

estabelecer medidas de prevenção ao COVID-19 em todo o âmbito do 

Poder Judiciário do Mato Grosso REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de setembro de 2020 às 14h15min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118616 Nr: 658-98.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdCR, ALSDS, BSdSM, CAdS, BSdL, ADA, CFVdA, 

DEdS, GFdOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte requerente para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref. 40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119861 Nr: 1007-04.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eide Maria Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO da(s) parte(s) por seu(s) patrono(s) para 

apresentar a CONTA para o levantamento do valor e expedição do Alvará 

no prazo de 5 (cinco) dias.Informar o CPF da requerente.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128917 Nr: 3752-54.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PEDRO PEREIRA DE SOUZA, Rg: 

1113991-9, Filiação: Adelina Auzira dos Santos e Alexandre Pereira de 

Souza, data de nascimento: 27/06/1959, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

JOÃO PEDRO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Despacho: VISTOS,O Ministério Público ofereceu denúncia em face de 

JOÃO PEDRO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03.Analisando os autos, 

em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos 

indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como presentes as 

condições gerais e específicas da ação penal.Com efeito, há nos autos 

prova da materialidade do crime imputado ao acusado, assim como indícios 
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de que foi ele o autor do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da 

denúncia. Como nesta fase é defeso a autoridade judiciária enraizar na 

análise da matéria, sob pena de correr o risco de a decisão se direcionar 

ao mérito da causa e incorrer em tumulto do devido processo legal, 

resolvo receber a denúncia ofertada contra o acusado, dando-o como 

incurso no dispositivo legal mencionado na peça acusatória.Isto posto, 

RECEBO a denúncia ofertada contra o acusado, como incurso nas 

sanções nela descrita. Cite-se o denunciado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.O Oficial de Justiça deverá, por 

ocasião do cumprimento do mandado de citação, indagar do réu se ele 

possui advogado constituído ou condições de constituir procurador. Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la, no prazo 

de 10 (dez) dias.Defiro as diligências requeridas pelo Ministério Público no 

bojo da cota de oferecimento da denúncia.Notifique-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 13 de abril de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145910 Nr: 6826-82.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10229/MT

 INTIMANDO o réu para que, no prazo de 30 dias, junte aos autos o 

Certificado de Registro de Arma de Fogo-CRAF com a data de validade 

renovada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104114 Nr: 3134-80.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Batista de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando informação constante na devolução da Carta Precatória a 

ref. 46;

Considerando manifestação do IRMP a ref. 103;

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA a Comarca de Cuiabá/MT, no novo 

endereço apresentado pelo IRMO a ref. 103, para que se proceda a oitiva 

da testemunha LOURIVAN RODRIGO LIMA E SILVA e da vitima ROSELAINE 

GOMES DA SILVA, em audiência a ser designada pelo juízo deprecado;

Para oitiva da testemunha policial militar PAULO MALHEIROS DOS SANTOS 

FILHO e INTERROGATÓRIO DO RÉU, DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 01 de Setembro de 2020, às 16h00min.

INTIME-SE pessoalmente o réu para comparecer a audiência ora 

designada.

REQUISITE-SE e INTIME-SE a testemunha Paulo Malheiros dos Santos Filho 

para comparecer a audiência ora designada.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

ATENTE-SE A SECRETARIA ao envio de todos os documentos 

necessários à realização do ato ao juízo deprecado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124351 Nr: 2227-37.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:124351

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda com pedido de tutela 

antecipada proposta por ALCEU LUIZ VALANDRO, em face de EMILLY 

LOPES VALANDRO, representada por sua genitora KATIANE APARECIDA 

GONÇALVES LOPES.

Notório observar que o feito se encontra em tramitação desde o ano de 

2016.

 Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 30 (trinta) dias, por conta da falta de provimento 

dos atos e diligências incumbentes à parte Requerente, podendo 

observar-se o não cumprimento da Carta Precatória expedida neste Juízo, 

devido ao fato de que não foi possível a localização do endereço citado 

nos autos (ref.84).

Procedida remessa à DPE, na qualidade de patrono do polo ativo, esta 

pugnou pela extinção da presente ação, diante do desinteresse da parte 

autora, nos termos do art. 485, III, do NCPC (ref.87).

Intimado, o IRMP não se opôs ao pedido de extinção (ref.94).

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão julgar extinto o processo sem 

resolução do mérito.

 Diante da impossibilidade de localização do endereço e inércia 

injustificada do autor em promover os atos que lhe competem, por período 

superior a 30 (trinta) dias, configura-se abandono de causa, visto que o 

processo tem por dever constitucional se desenvolver de forma a ser 

garantida a efetividade, bem como sua duração razoável no tempo.

Desse modo, não seria justo que, por culpa e negligência do autor da 

demanda, que se mantém inerte e não cumpre com os atos processuais 

que lhes são cabíveis, o mesmo durasse além do necessário, 

prejudicando a outra parte e a contribuindo para o afogamento da própria 

máquina do judiciário.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do NCPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas 

as devidas anotações e baixas. Sem custas ante o benefício da AJ

P.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124001 Nr: 2127-82.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Catarina Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar a parte autora para emendar a inicial indicando o 

POLO PASSIVO na ação, conforme requerimento do MP de ref 53, bem 

como, reenvie a petição juntada no dia 29.04.2019, pois se encontra 

danificada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187818 Nr: 837-90.2020.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oseias Luiz Ferreira - 

OAB:12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar a parte autora do despocho de ref 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 133218 Nr: 1206-89.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Luis Sales de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 CÓDIGO:133218

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref.56, para tanto, INTIME-SE a parte requerida para que 

apresente os extratos atualizados e valores depositados da Conta 

Poupança nº. 0055946, Agência 191, no Banco Banespa, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa diária em caso de 

descumprimento da presente ordem judicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41934 Nr: 334-55.2009.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranieres Leite de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Pedido de Destinação de veículo apreendido proposto pela 

SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA, visando o veículo 

Fiat Pampa, placa ABB-9261, alusivo ao réu RANIERES LEITE DE SOUZA 

apreendido nestes autos.

Instado a manifestar, o IRMP manifestou pelo indeferimento. (ref. 136)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tem-se que o pedido 

formulado pela SESP não merece acolhimento.

Isso porque, o réu foi absolvido do crime que lhe fora imputado, não 

cabendo o perdimento do bem como regra automática.

Com efeito, disciplina o art. 123 do Código de Processo Penal:

“Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no 

prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença 

final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem 

reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, 

depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.”

No caso, nota-se que a sentença de mérito à ref. 104 julgou improcedente 

a denuncia e absolveu o réu, tendo transitada em julgado à ref. 119, não 

constando a destinação do bem apreendido.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, 

considerando não ser o caso de perdimento do veículo INDEFIRO por ora o 

pedido da SESP.

INTIME-SE pessoalmente o réu para que no prazo de 5 (cinco) dias 

apresente nos autos prova da propriedade do veículo e origem licita.

Após, decorrido prazo, ausente manifestação CERTIFIQUE-SE.

E, tendo o réu se mantido inerte, desde já, DETERMINO que o veículo 

apreendido por estes autos seja encaminhado para venda em leilão.

CIÊNCIA ao IRMP, e a SESP.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61437 Nr: 1864-60.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto Fracasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 Pelo exposto, com fundamento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pelo executado.

 HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte Exequente.

 Considerando que o executado não foi intimado para efetuar o 

pagamento, após a sentença proferida em 12/02/2019, intime-se o 

exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001065-82.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE ANDRADE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001065-82.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

MARIA CAROLINA DE ANDRADE MATOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural. Contestação apresentada (Id 22060368). 

Impugnação a contestação (Id 29143020). Assim, designo a audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 29 de Outubro de 2020, às 

15h00min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Intime-se a parte autora 

para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-28.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000549-28.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA CLARICE DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, 

pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. O autor requer a 

antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a implantação do 

benefício, aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse 

aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A antecipação de tutela deve se pautar em 

prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou demonstrado nos 

autos a probabilidade do direito do requerente, mormente considerando 

que a prova da condição de segurado especial será colacionada também 

através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim 

de obtenção do benefício previdenciário de ação previdenciária de 

concessão de auxílio-doença e conversão aposentadoria por invalidez c/c 

pedido de antecipação de tutela. Por se tratar de Ação de auxílio doença 

com pedido de antecipação de tutela, verifico que a demanda exige 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 710 de 810



realização de perícia médica. Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica para o dia 03 de 

Julho de 2020, às 13h50min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para realização da 

perícia portando todos os seus exames e os quesitos do juízo. Como 

quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) Queixa que 

o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. 5) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 6) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 7) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 8) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). 9) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. 10) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. 11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? 13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? 14) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? 15) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? 

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 

183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001150-68.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA MONGE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001150-68.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

CLAUDINA MONGE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS DECISÃO VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção 

de benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de outubro de 2020, 

às 13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000552-80.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000552-80.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

ELIDA PINTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de Outubro de 2020, 

às 14h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-13.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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POCONÉ DECISÃO Processo: 1000550-13.2020.8.11.0028. AUTOR: 

SEBASTIAO DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 29 de Outubro de 2020, 

às 14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-07.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYRUBBER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MAGNO DE CAMPOS FROIS OAB - MG77852 (ADVOGADO(A))

JANAINA PACHECO GOMES OAB - MG138877 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000531-07.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: 

POLLYRUBBER LTDA EXECUTADO: CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E 

PARTICIPACAO S.A. VISTOS, Trata-se de uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por POLLYRUBBER INDÚSTRIA S.A. EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL 

E PARTICIPAÇÃO S.A.. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, ou para, no prazo de 15 (quinze) dias 

oferecer embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução. 

Caso não seja efetuado o pagamento, defiro a penhora de tantos bens 

quanto bastem para garantia da execução, nos termos do que aduz o art. 

829, §1º do CPC/2015. Na hipótese do oficial de justiça não encontrar o 

devedor para sua regular citação, deverá proceder ao arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantia da execução (art. 830, CPC/2015), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar o 

devedor duas vezes em dias distintos, e caso haja suspeita de ocultação, 

será realizada citação por hora certa, devendo ser certificado o ocorrido. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000138-82.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000138-82.2020.8.11.0028. AUTOR: 

MARIA DO ROSARIO GUIA REU: BANCO BMG S.A VISTOS, Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c 

Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência MARIA DO ROSÁRIO GUIA em face do 

BANCO BMG S/A. A parte autora alega ter celebrado contrato de 

empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com 

desconto de “reserva de margem cartão de crédito”. Aduz que foi 

“ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de 

empréstimo consignado. Requer a declaração de nulidade do contrato, 

liberação da reserva de margem consignável de 5%, suspensão dos 

descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias 

indevidamente descontadas e indenização por dano moral. O banco réu foi 

citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que houve contrato 

celebrado entre as partes. Requer a improcedência dos pedidos. Anoto a 

existência de réplica. É o relatório. Fundamento e decido. Considerando a 

manifestação expressa de ambas as partes pelo desinteresse na 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, I do CPC, passo 

análise do caso. O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do 

art. 355, I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

ventilada nos autos é exclusivamente de direito e não há necessidade de 

produção de outras provas. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, 

cabendo-lhe decidir acerca da necessidade ou não de sua produção, nos 

termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Não havendo 

preliminares, passo a análise do mérito. O caso está sujeito às regras 

estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora, na 

qualidade de consumidora, é parte hipossuficiente na relação, devendo ter 

facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da 

prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). No mérito, a 

requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito 

consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo 

consignado. O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação. 

Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO 

DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”. Verifica-se ainda que 

o contrato juntado possui toda documentação pessoal da autora, não 

havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”. Com 

isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava. 

Nesse sentido o TJMT já decidiu casos semelhantes: Recurso Inominado 

nº: 1007185-42.2018.811.0040 – LT - PJE Origem: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Sorriso Recorrente(s): ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO 

BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do 

Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO 

INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE 

AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM 

MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO 

MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a 

relação comercial firmada entre as partes foi a aquisição de cartão de 

crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram 

efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos 

colacionados nos autos comprovam a realização de telesaques. Sendo 

assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de 

pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo 

ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou 

demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de 

aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um 

cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado 

apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não resta 

configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os 

descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Aliado a isso, o Banco réu acostou fatura do cartão 

comprovando o uso pela parte requerente com valores de mais de R$ 

1.500,00. Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação. 

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o 

negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil), ou qualquer nulidade 

(artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de 

contrato celebrado, impossível acolher os pedidos. Nesse sentido, a 

jurisprudência do TJMT: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO –PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – 
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM 

DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA 

DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova 

essencialmente documental, desnecessária a produção de prova oral. Não 

havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas 

produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento 

antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da 

simplicidade, celeridade e economia processual. Não há se confundir 

fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado 

não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu 

convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos 

motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a própria inicial é 

contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o entendimento de 

que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos 

invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os 

fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato faz 

lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo 

porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do 

homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação 

quando o contrato é expresso quanto ao produto contratado, cujas letras 

estão em posição de destaque. Havendo a comprovação da contratação 

mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos 

relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, 

não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de 

provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização 

expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de 

ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular 

de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do 

Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001367-08.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). 

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, 

prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem 

todas as cláusulas contratuais. No que tange a alegação da parte 

requerente de que o Banco requerido não apresentou o comprovante de 

entrega do cartão de crédito, tão documento por si só não tem o condão 

de desconstituir todo o arcabouço probatório juntado pelo Requerido. 

Quanto ao pedido alternativo do autor, este não pode ser analisado 

conjuntamente pois possui outro objeto e necessita de fundamentação 

específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança 

do RMC com base na existência de contratação pelo autor, o que restou 

devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores 

cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de 

demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos. 

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da 

contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar 

desconhecimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem 

prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, 

nos termos do art. 302, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a 

gratuidade. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001964-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001964-80.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

LAUDICEIA PEREIRA DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO VISTOS, 

Trata-se de Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c 

Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência proposta por LAUDICEIA PEREIRA DA 

SILVA em face do BANCO OLÉ CONSIGNADO. A parte autora alega ter 

celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi 

surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”. 

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples 

contrato de empréstimo consignado. Requer a declaração de nulidade do 

contrato, liberação da reserva de margem consignável de 5%, suspensão 

dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das 

quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral. O 

banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que 

houve contrato celebrado entre as partes. Requer a improcedência dos 

pedidos. Anoto a existência de réplica. É o relatório. Fundamento e decido. 

Considerando a manifestação expressa de ambas as partes pelo 

desinteresse na audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4º, I do 

CPC, passo análise do caso. O feito comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria ventilada nos autos é exclusivamente de direito e não há 

necessidade de produção de outras provas. Ademais, o juiz é o 

destinatário das provas, cabendo-lhe decidir acerca da necessidade ou 

não de sua produção, nos termos do artigo 370 do Código de Processo 

Civil. Não havendo preliminares, passo a análise do mérito. O caso está 

sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. A 

parte autora, na qualidade de consumidora, é parte hipossuficiente na 

relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor). No mérito, a requerente impugna a celebração de contrato 

de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples 

empréstimo consignado. O contrato objeto dos autos foi juntado na 

contestação. Nesse instrumento é possível verificar em seu título a 

informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”. 

Verifica-se ainda que o contrato juntado possui toda documentação 

pessoal da autora, não havendo que se falar em disposição presente em 

“letras miúdas”. Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do 

contrato que se celebrava. Nesse sentido o TJMT já decidiu casos 

semelhantes: Recurso Inominado nº: 1007185-42.2018.811.0040 – LT - 

PJE Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso Recorrente(s): 

ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. 

PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE 

A RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TESE AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO 

DE CRÉDITO COM MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS 

DEVIDOS – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – SENTEÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que 

afirma a Recorrente, a relação comercial firmada entre as partes foi a 

aquisição de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos 

descontos foram efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os 

documentos colacionados nos autos comprovam a realização de 

telesaques. Sendo assim, os valores debitados mensalmente sobre a 

RMC, na folha de pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de 

crédito, cabendo ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual 

não restou demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os 

fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo 

oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é 

descontado apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não 

resta configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os 

descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). Aliado a isso, o Banco réu acostou fatura do cartão 

comprovando o uso pela parte requerente com valores de mais de R$ 

1.000,00. Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação. 
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Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o 

negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil), ou qualquer nulidade 

(artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de 

contrato celebrado, impossível acolher os pedidos. Nesse sentido, a 

jurisprudência do TJMT: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO –PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM 

DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA 

DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova 

essencialmente documental, desnecessária a produção de prova oral. Não 

havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas 

produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento 

antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da 

simplicidade, celeridade e economia processual. Não há se confundir 

fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado 

não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu 

convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos 

motivos que formaram sua convicção, ainda mais quando a própria inicial é 

contraditória ao narrar os fatos. Outrossim, é pacífico o entendimento de 

que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos 

invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os 

fundamentos utilizados para a formação de sua convicção. O contrato faz 

lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo 

porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do 

homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação 

quando o contrato é expresso quanto ao produto contratado, cujas letras 

estão em posição de destaque. Havendo a comprovação da contratação 

mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos 

relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, 

não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de 

provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização 

expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de 

ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular 

de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do 

Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1001367-08.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). 

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, 

prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem 

todas as cláusulas contratuais. No que tange a alegação da parte 

requerente de que o Banco requerido não apresentou o comprovante de 

entrega do cartão de crédito, tão documento por si só não tem o condão 

de desconstituir todo o arcabouço probatório juntado pelo Requerido. 

Quanto ao pedido alternativo do autor, este não pode ser analisado 

conjuntamente pois possui outro objeto e necessita de fundamentação 

específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança 

do RMC com base na existência de contratação pelo autor, o que restou 

devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores 

cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de 

demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos. 

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da 

contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar 

desconhecimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem 

prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, 

nos termos do art. 302, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a 

gratuidade. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos. 

Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE ARRUDA ROSA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que parte reclamante manifeste acerca da petição id. 29421360.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000230-24.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSE FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS SENTENÇA PROCESSO: 1000230-24.2019.8.11.0019. 

REQUERENTE: ELSON FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: NISSE 

FERNANDES DA SILVA Vistos. Cuida-se de Ação de Substituição de 

Curatela c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Elson Fernandes 

da Silva, figurando como interditada Nisse Fernandes da Silva. Narra a 

inicial que no dia 04/04/2014 nos autos de Ação de Interdição n° 

623-73.2013.811.0019, este juízo decretou a interdição da requerida e 

nomeou como seu curador definitivo seu pai, Sr. Otávio José da Silva, 

para representá-la nos atos da vida civil. Segue alegando que o genitor da 

requerida supramencionado, veio a óbito no dia 25 de dezembro de 2017, 

razão pela qual pleiteia a substituição da curatela, eis que o requerente é 

irmão da requerida, e desde o falecimento do pai de ambas as partes, é o 

requerente quem vem cuidando e sendo responsável pela requerida. 

Recebida a inicial (id. 21098869), ocasião em que se deferiu a tutela de 

urgência pleiteada, nomeando como curador provisório da interditada o 

requerente Elson Fernandes da Silva. Parecer Ministerial ao id. 22647088, 

manifestando pela procedência da substituição definitiva da curatela em 

favor do requerente. Os autos vieram-me conclusos. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Vislumbro dos autos que o requerente é irmão da 

interditada e pleiteia a substituição e nomeação para curadoria de sua 

irmã, pois seu pai, outrora nomeado como curador nos autos de nº 

623-73.2013.811.0019, veio a falecer na data de 25/12/2017, sendo que 

desde então a interditada vem sendo amparada pelo requerente. Na 

impossibilidade ou ausência de pessoa mais próxima para exercer tal 

função e com a intenção de não deixar sua irmã, ora interditada, ao 

desamparo, o requerente se coloca à disposição deste juízo para ser 

nomeado a exercer a curadoria de Nisse Fernandes da Silva. Ressalte-se 

que o requerente, sendo irmão da interditada, bem como pessoa idônea, 

não possuindo qualquer restrição que lhe impeça de exercer tal encargo, 

é pessoa mais indicada para cuidar da interditada. Sendo assim, 

presentes in casu a verossimilhança das alegações, bem como o fundado 

receio de dano de difícil reparação, é de rigor confirmar a tutela outrora 

deferida, pois o requerente é a pessoa que de fato já detém a 

responsabilidade e responde legalmente pela interditada. Ante o exposto 

e, com base na fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para fins de determinar a SUBSTITUIÇÃO da CURATELA da 

interditada Nisse Fernandes da Silva, passando a constar como seu 

curador o Sr. Elson Fernandes da Silva, em substituição do antigo curador 

Otávio José da Silva. Com efeito, nos termos do inciso I do art. 487 do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 
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RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Assim, doravante, o requerente Elson 

Fernandes da Silva passar a ser o curador legal de Nisse Fernandes da 

Silva, para fins patrimoniais e negociais, na forma do art. 85 da Lei n.º 

13.146/15, o qual deverá anualmente prestar contas de sua administração, 

consoante prevê o art. 84, §4º, do mesmo Diploma Legal. Inscreva-se a 

presente substituição no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando o disposto no art. 29, V, e art. 92, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Publique-se imediatamente na rede mundial de computadores, no 

sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais 

do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, 

na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, atentando-se para as providências descritas no 

art. 755, §3º, do CPC/15. Sem custas. Transitada em julgado, tome-se o 

compromisso e lavre-se o termo de compromisso e curatela. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Ás 

providências. PORTO DOS GAÚCHOS, 02 de outubro de 2019. Rafael 

Depra Panichella Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27885 Nr: 220-02.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvid Batista, Adriana Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora, para manifestação acerca da 

devolução da carta precatória ref.125 sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27143 Nr: 1281-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do autor, por seu procurador, para 

manifestar-se no prazo legal acerca da juntada das informações de ref. 

119.

 Ressalta-se que conforme decisão de ref. 115 a falta de manifestação 

poderá ensejar a extinção do referido processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010028-55.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para dar prosseguimento o feito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000463-32.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODA DA CASA LTDA - ME (REU)

CRISTIANE RODRIGUES LOPES REZENDE (REU)

JANIO LOPES DE SOUZA JUNIOR (REU)

PEDRO DE OLIVEIRA REZENDE (REU)

CIBELE DE JESUS OLIVEIRA LOPES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000463-32.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: MODA DA CASA LTDA - ME, 

JANIO LOPES DE SOUZA JUNIOR, PEDRO DE OLIVEIRA REZENDE, 

CRISTIANE RODRIGUES LOPES REZENDE, CIBELE DE JESUS OLIVEIRA 

LOPES Vistos, etc. Diante do teor da certidão retro, manifeste-se a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000587-15.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFIM DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000587-15.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SERAFIM DA SILVA PEREIRA Vistos, etc. Compulsados os 

autos, extrai-se que o veículo foi apreendido, mas o requerido não foi 

citado, conforme certidão de ID n. 18301591. Assim, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000492-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO PIAGEM (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000492-82.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: GREGORIO PIAGEM Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, tornem conclusos. Cumpra-

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 2031-71.2016.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema da Costa Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 96059 Nr: 363-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA MONTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com os cálculos.

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente e 

determino a expedição do competente RPV, devendo as partes serem 

intimadas para ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 

da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e a expedição dos alvarás para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000044-75.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CARIDADE AMORIM SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - CONFRESA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000044-75.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): BENEDITA CARIDADE AMORIM SOARES REU: INSS - 

CONFRESA Vistos, etc. Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser 

anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da 

CNGC. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do CPC. 

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação. Transcorrido o prazo “in 

albis”, certifique-se e tornem conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES REGO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000807-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): EURIPEDES REGO DE PAULA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Recebo o cumprimento de sentença, 

devendo ser anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 

1.028, § 4º da CNGC. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535 do CPC. Com a apresentação de impugnação, 

certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte autora para 

manifestação. Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-13.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES REGO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000807-13.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): EURIPEDES REGO DE PAULA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária em que a parte 

autora pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos. Citada, a autarquia 

previdenciária apresentou contestação. Em seguida, a parte autora 

apresentou impugnação a contestação. Vieram-se os autos conclusos. É 

o relato. Decido. Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, 

declaro o feito saneado e como pontos controvertidos, fixo a 

comprovação do tempo de efetivo exercício de atividade rural no período 

de carência exigido legalmente. Defiro a produção de prova testemunhal 

conforme requerido pelas partes, frisando que de acordo com o artigo 455 

do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e local da audiência designada. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

12h30mim (horário oficial do estado de mato grosso). Fixo o prazo de 15 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas. Às providências 

para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002186-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002186-52.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: TIAGO DA SILVA MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Tiago da Silva Machado em face do Estado do Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Na decisão de ID n. 26467003 foi 

determinada a citação do requerido, para, caso queira, opor embargos em 

30 (trinta) dias. O prazo supra transcorreu “in albis”, consoante se 

depreende dos autos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Decido. Tendo em vista o acima relatado, bem como o teor do Provimento 
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n.11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, determino a remessa dos 

documentos necessários ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, para cálculo de liquidação 

do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV ou precatório em favor da parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-34.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIANATAN FERREIRA JORGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELTON SCHWINGEL OAB - MT14.175-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000135-34.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: DIANATAN FERREIRA JORGE EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

judicial proposta por Dianatan Ferreira Jorge em face do Estado do Mato 

Grosso, devidamente qualificados. Na decisão de ID n. 28487614 foi 

determinada a citação do requerido, para, caso queira, opor embargos em 

30 (trinta) dias. Intimado, o requerido informou que concorda com o valor 

executado, consoante petição de ID n. 30186337. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o acima relatado, bem 

como o teor do Provimento n.11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

determino a remessa dos documentos necessários ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado, 

para cálculo de liquidação do débito. Com a vinda, expeça-se o RPV ou 

precatório em favor da parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000339-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SEAWRIGHT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000339-15.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ORLANDO SEAWRIGHT REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Recebo o cumprimento de sentença, 

devendo ser anotado o necessário pela secretaria, nos termos do art. 

1.028, § 4º da CNGC. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535 do CPC. Com a apresentação de impugnação, 

certifique-se sua tempestividade e intime-se a parte autora para 

manifestação. Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem 

conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000277-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MATOS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000277-09.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIA MATOS ALVES DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A parte autora 

apresentou requerimento de cumprimento de sentença, trazendo o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Assim, nos termos do 

art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Havendo 

impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000004-93.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDIA MACHADO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000004-93.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: DELAIDIA MACHADO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. A parte autora 

apresentou requerimento de cumprimento de sentença, trazendo o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Assim, nos termos do 

art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Havendo 

impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000840-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE AUTA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA EXECUTIVA DO INSS CONFRESA MT (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000840-66.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOANA DARQUE AUTA BORGES REU: AGÊNCIA EXECUTIVA 

DO INSS CONFRESA MT Vistos, etc. A parte autora apresentou 

requerimento de cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Assim, nos termos do art. 535 do 

CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução. Havendo impugnação a 

execução, intime-se a parte exequente para, manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINON ROCHA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000106-52.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIZANGELA LUZ SILVA REQUERIDO: EDINON ROCHA DA 

COSTA Vistos, etc. Tendo em vista que o requerido é assistido pela 
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Defensoria Pública, bem como a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o advogado, Dr. Nelton Schwingel, OAB/MT n. 14.175-A, 

para representar o polo passivo, o qual deverá ser cadastrado no sistema 

PJE e intimado da presente nomeação, para que anexe aos autos os 

documentos necessários para instrução da demanda (contratos de 

compra e venda de transações realizadas na constância da união estável, 

dentre outros), evitando prejuízo à ambas as partes, haja vista que a 

Defensoria Pública não logrou êxito em localiza-lo. Fixo prazo de 15 dias. 

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-17.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000410-17.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CLEUNICE ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA S/A Às providências para realização da 

audiência designada para o dia 06 de maio de 2019, às 18h30min (horário 

oficial de MT), conforme termo retro anexado. Outrossim, conste na 

citação/intimação as demais determinações contidas na decisão inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-69.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON RODRIGUES PANIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000133-69.2017.8.11.0059. REQUERENTE: AMILSON RODRIGUES 

PANIAGO REQUERIDO: ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA Vistos em 

regime de exceção. INTIME-SE a parte autora para manifestar nos autos, 

requerendo o que é direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito. ÀS PROVIDÊNCIAS. De 

Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 8 de abril de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-40.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010021-40.2017.8.11.0059. REQUERENTE: ANCELMO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem delongas, ante a 

ausência de movimentação processual, implica na extinção do processo, 

"ex vi" do art. 485, inciso III do CPC. Considerando que a parte autora 

quedou silente, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do disposto no 

artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001673-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: RAYSSA MORGANNA 

SANTOS SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 27531880, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-84.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001673-84.2019.8.11.0059. REQUERENTE: RAYSSA MORGANNA 

SANTOS SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 27531880, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 
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deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-75.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL PINHEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010062-75.2015.8.11.0059. REQUERENTE: WENDELL PINHEIRO GOMES 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos em Regime de Exceção. Em que pese 

os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico 

que não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da 

prova, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando 

se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Desta feita, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-75.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL PINHEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010062-75.2015.8.11.0059. REQUERENTE: WENDELL PINHEIRO GOMES 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos em Regime de Exceção. Em que pese 

os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico 

que não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da 

prova, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando 

se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Desta feita, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001258-04.2019.8.11.0059. REQUERENTE: BELCHIOR OLIVEIRA DOS 

REIS REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, MAGNETI MARELLI 

SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos em 

Regime de Exceção. Em que pese os autos tenham-me vindo conclusos 

para prolação de sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca 

do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar 

nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar 

que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001258-04.2019.8.11.0059. REQUERENTE: BELCHIOR OLIVEIRA DOS 

REIS REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, MAGNETI MARELLI 

SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos em 

Regime de Exceção. Em que pese os autos tenham-me vindo conclusos 

para prolação de sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca 

do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar 

nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar 

que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BELCHIOR OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001258-04.2019.8.11.0059. REQUERENTE: BELCHIOR OLIVEIRA DOS 

REIS REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA, MAGNETI MARELLI 

SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Vistos em 

Regime de Exceção. Em que pese os autos tenham-me vindo conclusos 

para prolação de sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca 

do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar 

nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar 

que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 
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CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001468-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001468-55.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO CESAR DA SILVA 

AVELAR REQUERIDO: APPLE Vistos em Regime de Exceção. Em que pese 

os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico 

que não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da 

prova, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando 

se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Desta feita, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001468-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001468-55.2019.8.11.0059. REQUERENTE: PAULO CESAR DA SILVA 

AVELAR REQUERIDO: APPLE Vistos em Regime de Exceção. Em que pese 

os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico 

que não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da 

prova, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando 

se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Desta feita, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 721 de 810



no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-13.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001626-13.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ROMARIO OLIVEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. Em que 

pese os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, 

verifico que não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do 

ônus da prova, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. 

Considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Desta feita, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-43.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001624-43.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ROMARIO OLIVEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. Em que 

pese os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, 

verifico que não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do 

ônus da prova, razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. 

Considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Desta feita, DETERMINO desde já que SE INTIMEM as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE RODRIGUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000902-09.2019.8.11.0059. REQUERENTE: JUDITE RODRIGUES DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos em Regime de Exceção. Em que pese os autos tenham-me 

vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que não houve ainda 

decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual 

passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 
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consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002032-34.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR VIEIRA DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1002032-34.2019.8.11.0059. AUTOR(A): ADAIR VIEIRA DE RESENDE REU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. De 

pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a 

petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – 

postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça 

Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, 

eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que 

junte declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Os meios de liquidação de 

sentença são divididos em duas possibilidades, quais sejam, por 

arbitramento e por artigos (ou procedimento comum), ambos previsto no 

Código de Processo Civil. No que se refere à modalidade de liquidação de 

sentença por procedimento comum, o CPC traz em seu artigo 509, II, e art. 

511, que tal será aplicado quando houver necessidade de apuração do 

quantum debeatur, carecendo assim de nova produção de provas para 

provar fato novo. Vejamos: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 511. Na 

liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do 

requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a 

que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto 

no Livro I da Parte Especial deste Código.” Já no tocante ao procedimento 

de liquidação por arbitramento, o mesmo se encontra insculpido no art. 

509, I, e art. 510, podendo ser necessária apenas eventual perícia 

contábil, com o fito de aferir a quantia correta com base na sentença 

proferida, não havendo que se falar em comprovação de fato novo, 

consoante é realizado no procedimento por artigos. Senão vejamos: “Art. 

509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I 

- por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...) Art. 

510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.” No presente caso, a 

toda evidência, na ação civil pública ajuizada no Estado do Acre, restou 

declarada "(...) a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda, 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira", determinando o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Com 

isso, para que a autora possa obter a satisfação de seu direito, deverá 

fazer prova da existência de relação jurídica com a requerida, cujo indício 

pode ser constatado pelos documentos de fls. 17/78-v, que, a meu sentir, 

são suficientes para embasar o ajuizamento da presente liquidação. 

Justamente por envolver fato novo, consistente na realização de prova 

apta a determinar o valor da condenação, é legítimo o ajuizamento da 

presente liquidação por artigos, na qual será garantido às partes o 

exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, é o 

posicionamento do STJ: A sentença de procedência na ação coletiva 

tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais 

homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, 

assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do 

quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito 

(art. 97, CDC). Pelo exposto, RECEBO o pedido inicial para instauração do 

procedimento de liquidação por procedimento comum, nos termos do artigo 

509, II, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para 

querendo apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, CPC. Após o decurso do prazo, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestar-se, em igual prazo. Em seguida, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. De Mirassol D`Oeste/MT para Porto 

Alegre do Norte, 8 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000386-23.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HIPOLITO CARLOS MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos em Regime de Exceção. Em 

que pese os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de 

sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca do pleito de 

inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar nesta 

oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º 

da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal 
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inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO CARLOS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000386-23.2018.8.11.0059. REQUERENTE: HIPOLITO CARLOS MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos em Regime de Exceção. Em 

que pese os autos tenham-me vindo conclusos para prolação de 

sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca do pleito de 

inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar nesta 

oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º 

da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal 

inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-75.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010105-75.2016.8.11.0059. REQUERENTE: D. C. DE ABREU - PECAS E 

SERVICOS - ME REQUERIDO: SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos em 

Regime de Exceção. A despeito de o procedimento adotado pela Lei 

9.099/95 ter como preceitos fundamentais a celeridade processual e a 

informalidade, o pleito de citação via telefone não merece próspero, 

conquanto exista procedimento próprio para tal ato dentro da referida lei, 

mais especificamente no art. 18, § 1º, 2º e 3º, os quais preveem a 

imprescindibilidade do envio da cópia do pedido inicial, o que via telefone 

restaria prejudicado. Dessa feita, muito embora outros atos que 

necessitem tão somente de intimação da parte possam ser feitos via 

telefone, tal não é aplicável à citação, eis que diligência mais complexa e 

passível de anulação em caso de cerceamento de defesa, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido em voga. Assim, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto 

Alegre do Norte/MT, 02 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE AMERICO VANDERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000025-69.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA MARLENE AMERICO 

VANDERLEY REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos em Regime de 

Exceção. Em que pese os autos tenham-me vindo conclusos para 

prolação de sentença, verifico que não houve ainda decisão acerca do 

pleito de inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a analisar 

nesta oportunidade. Considerando se cuidar de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 
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3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, 

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, 

devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre assinalar 

que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do 

CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Desta feita, 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

De Mirassol D’Oeste para Porto Alegre do Norte/MT, 3 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-16.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8009999-16.2016.8.11.0059. REQUERENTE: SEBASTIANA FERREIRA DOS 

SANTOS SOARES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Os autos 

vieram conclusos para análise do pleito de ID 14725511. Pois bem. A Lei 

de n. 11.101/05 preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores ao 

pedido da recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído 

quando da prolação da sentença (22/09/2017), eis que se trata de dano 

extrapatrimonial, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 

20/06/2016, logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, 

o cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) No mais, a 

executada alega um excesso na execução, porém todo seu argumento de 

excesso de execução é justificado pelo entendimento de que o crédito é 

concursal, quando deveria ser atualizado apenas até a data do pedido de 

recuperação, entretanto, como é entendimento deste juízo de que tal 

crédito é extraconcursal, totalmente sem respaldo os argumentos de 

excesso. Por fim, INTIME-SE a parte autora, via seu patrono, para dar 

regular impulsionamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que é direito, sob pena de extinção. Somente então, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste/MT 

para Porto Alegre do Norte/MT, 6 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000389-41.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MANOEL MARINHO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Às providências para realização da audiência 

designada para o dia 06 de maio de 2019, às 09h30min (horário oficial de 

MT), conforme termo retro anexado. Outrossim, conste na 
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citação/intimação as demais determinações contidas na decisão inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-27.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENEBALDO JOSE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000614-27.2020.8.11.0059. AUTOR: GENEBALDO JOSE BARROS REU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes GENEBALDO JOSE BARROS em face 

de DETRAN/MT, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte 

seja determinada a suspensão do impedimento administrativo OF. 

75/2017/NURAM-MT/SPF-MT/SRPRF-MT, Tipo de Bloqueios Licenciamento, 

Transferência, Tipo Avaria Media Monta, que impede a circulação do 

veículo. Narra o requerente que, “(...) O Requerente é o legitimo 

proprietário do veículo VOLVO FH 440 6X4, PRATA, PLACA ASF 1178, 

RENAVAN 00193435535, CHASSI N° 9BVAS02D3AE755608 (DOC. 

ANEXO). Referido veículo foi indevidamente bloqueado pelo DETRAN/MT, 

que proibiu sua circulação, transferência e licenciamento, com base em 

um boletim de ocorrência de acidente de trânsito, emitido pela PRF, com 

classificação de danos totalmente fora da realidade e sem observar os 

requisitos formais e os procedimentos para classificação dos danos 

estabelecidos pela Resolução n ° 544/2015 do Cotran. O autor adquiriu o 

veículo e ainda não conseguiu transferi-lo para seu nome, bem como não 

pode fazer fretes pois consta com restrição de circulação; Pela Errônea 

classificação de danos decorrente do bloqueio indevido, sendo que está 

tendo que pagar IPVA sem poder utilizar o veículo. O autor já diligenciou 

diversas vezes ao DETRAN, contudo, mesmo demonstrando ter 

concertado o veículo, inclusive com declaração de que o mesmo só sofreu 

pequena monta, não obteve sucesso. Não restando alternativa, senão a 

guarida do judiciário. No caso concreto, além de não terem sido seguidos 

os requisitos e procedimentos para registro e classificação de danos. O 

registro e classificação de danos são totalmente improcedentes a vista do 

laudo apresentado pela restauradora que efetuou o reparo no caminhão 

(...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos 

aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – Quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas considerações. Como se 

sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Assim, no caso em 

comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o autor foi obstado em seus mais elementares direitos, de 

transferir o bem para seu nome, bem como de circular com o veículo. 

Explico. A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos 

documentos anexados aos autos, notadamente a declaração da 

recuperadora, que dá conta que os danos não atingiram a estrutura do 

caminhão, gerando assim danos de pequena monta, de modo que a 

manutenção da restrição administrativa gera danos reais ao autor. O 

perigo da demora reside nos imensos prejuízos de ordem financeira que 

pode o autor sofrer em razão da impossibilidade poder trabalhar com o 

bem, inclusive, em tempos de pandemia, detém função social alargada e 

que precisa ser preservada. Ademais, não se observa o dano inverso, eis 

que totalmente possível a reversão da medida, se for caso. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que a demandada suspenda IMEDIATAMENTE 

as restrições administrativas OF. 75/2017/NURAM-MT/SPF-MT/SRPRF-MT, 

Tipo de Bloqueios Licenciamento, Transferência, Tipo Avaria Media Monta, 

que impede a circulação do veículo e etc., no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste - MT, 13 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON MARCELINO ALVES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000886-55.2019.8.11.0059. INTERESSADO: AIRTON MARCELINO ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em regime de exceção. INTIME-SE a patrona da parte 

autora para que acoste aos autos a certidão de óbito citada em audiência, 

no prazo de 05 (cinco) dias. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT 

para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. 

A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-89.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT. 

LUCILENE LEANDRA DE ALMEIDA, brasileiro(a), casada, dona de casa, 

portador do RG n.º 18615390 SSP-MT, CPF n.º 018.249.501-95, residente 

e domiciliada avenida das acacias, s/n, Bairro São Geraldo, Porto Alegre 

do Norte-MT, CEP: 78.655-000, por seu procurador que a presente 

subscrevem, vem mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, 

propor a presente AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS com 

fundamento jurídico nos arts. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro; art. 5º, 

V e X da Constituição Federal/88 e demais dispositivos legais pertinentes, 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

00.864.214/0001-06, estabelecida na Rua Manoel Santos Coimbra, nº 184, 

bairro Bandeirantes, CEP 78010-900 – Cuiabá – MT, na pessoa de seu 

representante legal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: DOS 

FATOS: DO APAGÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT: O Requerente é consumidor dos serviços da 

Requerida, titular da Unidade Consumidora n.º 6/696750-9, conforme se 

infere da fatura que segue colacionada. No mes de fevereiro/2015, 

outubro/2017 e fevereiro/2019, no município de Porto Alegre do Norte, 

passou por um grandes APAGÕES de energia, mais de 54 horas 

(cinqüenta e quatro) horas, onde a cidade praticamente parou, já que os 

estabelecimentos ficaram impossibilitados de atender a população, vez 

que necessitam da energia para funcionar. O PRIMEIRO APAGÃO ocorreu 

no mes de fevereiro de 2015, onde todos os moradores deste município 

ficaram sem energia elétrica por um período de mais de 12 horas. O 

SEGUNDO APAGÃO ocorreu no dia outubro/2017 onde todos os 

moradores deste município ficaram sem energia elétrica por um período de 

mais de 20 horas. O TERCEIRO APAGÃO ocorreu no dia fevereiro/2019, 

onde todos os moradores deste município ficaram sem energia elétrica por 

um período mais de 22 horas. No total, foram cerca de 54 (cinquenta e 

quatro) horas sem energia elétrica, para desespero da população. O 

apagão elétrico atingiu todo o município de Porto Alegre do Norte – Mato 

Grosso e região, todas as unidades consumidoras ficaram sem energia 

elétrica, todos habitantes, ficaram sem enrgia elétrica em suas casas e 

comércio, ocasionando revolta de toda população, como mostra os meios 

de comunicação, tendo em vista a falta de atenção, respeito e total 

descaso para com os consumidores, como junta documentos da mídia em 

(anexo). Assim, os órgãos públicos fecharam as portas, os postos de 

gasolina ficaram sem funcionar, laticínios perderam toda a produção, 

supermercados e a população perderam os alimentos refrigerados, dentre 

outros inúmeros prejuízos. Excelência, exemplo da cidade de PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT, a cidade de Poconé, passou por situação 

identica, que Diante dessa problemática e da dimensão do problema, 

ajuizou-se Ação Civil Pública n.º 1237-17.2014.811.0028, Código n.º 

98457, perante aquela Comarca, que foi julgada procedente no dia 

10/12/2015, pelo Magistrado Dr. João Filho de Almeida Portela, para 

condenar a Requerida no pagamento de indenização por dano moral in 

verbis: “(...)para o fim de condenar a indenizar todos consumidores de 

seus serviços de energia elétrica da Cidade de Poconé/MT pelos danos 

materiais e morais sofridos no período de 07, 08, 11 e 12 de maio de 2013 

em decorrência das diversas falhas na sua prestação. COM URGÊNCIA, 

comunique-se a ANEEL acerca do teor desta Sentença.” Grifamos. DOS 

PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO (A) AUTOR (A): Diante do Apagão, o (a) 

Requerente passou intenso calor e sofreu também com os pernilongos, em 

uma cidade em que o calor é insuportável. Não pôde utilizar-se do 

ventilador, do ar condicionado, produtos pereceram na geladeira, enfim, 

não pôde utilizar- se de seus eletrodomésticos/eletrônicos, tanto para o 

trabalho, para o lazer, ou para o desempenho de qualquer atividade. 

Frise-se Excelência, que não se trata de breve interrupção do serviço, de 

mero aborrecimento, mas de cerca de 54 (cinquenta e quatro) horas sem 

energia, onde a falha na prestação do serviço é evidente, sendo certo que 

a suspensão de serviço essencial sem maiores explicações e sem 

previsão de restabelecimento, geraram aborrecimentos e transtornos que 

superam as chateações cotidianas, gerando inclusive, prejuízo material. 

Indiscutivelmente o consumidor tem direito ao fornecimento regular de 

energia elétrica, devendo a concessionária primar pela qualidade da 

prestação do serviço posto à disposição daquela. Reconhecidas as falhas 

que causaram interrupção do serviço público essencial, o Autor busca 

abrigo do Poder Judiciário, no sentido de ser indenizado ao menos pelos 

danos morais causados. A indenização, neste caso, tem uma função 

pedagógica, a fim de se evitar novas violações ao direito do consumidor, e 

que a Requerida faça suas manutenções necessárias e frenquentes, 

evitando fato desse tipo. DO DIREITO: DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS: 

Serviços essenciais são aqueles necessários para a sobrevivência digna 

do indivíduo. O Código de Defesa do Consumidor, destacando seu Capítulo 

IV para tratamento "Da Qualidade de Produtos e Serviços, DaPrevenção e 

Reparação dos Danos", estatui em seu artigo 22, expressamente: “Art. 22. 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos.” Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema 

da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. A Requerida é concessionária de 

serviço público no fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se, de 

tal forma, nas normas constitucionais dos artigos 37, § 6º, e 175, da 

Constituição Federal. Logo, a sua responsabilidade por prejuízos 

causados em decorrência da execução do serviço público é objetiva. 

Assim, tem o dever de prestar o serviço contínuo e ininterrupto aos 

usuários, de forma adequada, conforme dispõem os artigos 6º, parágrafo 

1º da Lei n.º 8.987/95 e 22 da Lei n.º 8.078/90, incluindo, evidentemente, 

restabelecer, em espaço de tempo razoável, a energia interrompida, 

inclusive, através de equipe de pronto atendimento, fiscalizando a correta 

manutenção no sistema, evitando os denominados “apagões”. A falha na 

prestação do serviço restou devidamente caracterizada, uma vez que não 

se justifica que um consumidor, que cumpre com a sua contraprestação 

na relação comercial, padeça com a prestação descontinuada do serviço. 

Nessa seara, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que 

o fornecedor de serviços responde,independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Tal responsabilidade 

é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). O nexo de causalidade está devidamente 

comprovado, posto que o dano demonstrado está relacionado com o 

comportamento do agente, que deixou o (a) Autor (a) sem energia elétrica 

por cerca de mais de 54 (cinquenta e quatro) horas, causando-lhe dano 

moral e material de toda ordem. A responsabilidade pelo dimensionamento 

da capacidade de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária, 

de maneira que a deficiente distribuição de energia lhe deve ser imputada. 

Assim, configurada a responsabilidade objetiva de indenizar o dano, na 

forma d art. 14 do CDC, como corolário da teoria do risco do 

empreendimento, sendo inquestionáveis os transtornos psicológicos 

decorrentes da sustação de um serviço de caráter essencial, a 

configurar, com clareza mediana, o dano moral. Não se descura, também, 

que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos 

danos que vier a causar aos seus consumidores deve ser analisada com 

base na teoria do risco administrativo. Assim, responde aconcessionária 

independentemente da configuração de culpa, sendo necessário, tão- 

somente, a comprovação do dano e do nexo de causalidade. DO DANO 

MORAL: Devido à falta de energia por cerca de 54 h (cinquenta e quatro) 

horas, o (a) Autor (a) sofreu dano moral de toda ordem, consistente em 
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aborrecimento, mágoa, sofrimento e prejuízos pela falta de utilização de 

equipamentos indispensáveis ao seu trabalho, lazer e realização de todo e 

qualquer serviço. Ainda mais Excelência, em um município onde faz calor 

excessivo, além de pernilongos, e assim, as pessoas têm cada vez mais 

buscado o conforto e a comodidade e, com certeza, a falta de energia e, 

consequentemente, a não climatização do ambiente, a falta de condições 

para trabalhar, a falta de lazer e a impossibilidade de utilizar-se de 

eletrônicos e eletrodomésticos, excluindo-se os prejuízos materiais, certo 

que o inadimplemento contratual extrapolou a esfera do mero dissabor, 

atingindo o (a) Autor (A) em valores comuns: sua respeitabilidade, sua 

segurança jurídica, domiciliar, com relação aos utensílios domésticos, com 

relação à conservação de alimentos, causando angústias e aflições de 

toda ordem. Note-se que o dano moral alegado, enquadra-se na teoria do 

damnum in re ipsa, e mesmo que não houvesse o reconhecimento do 

defeito do serviço pela concessionária, o simples fato da violação 

(interrupção do serviço) já seria suficiente para a responsabilização da 

Requerida, ante as disposições do art. 14 do CDC – responsabilidade 

objetiva. Frise-se Excelência, que não se trata de breve interrupção do 

serviço, mas de quase 54 (cinquenta e quatro) horas sem energia, onde a 

falha na prestação do serviço é evidente, não havendo que se falar em 

mero aborrecimento, sendo certo que a suspensão de serviço essencial 

sem maiores explicações e sem previsão de restabelecimento, geraram 

aborrecimentos e transtornos que superam as chateações cotidianas, 

gerando inclusive, prejuízo material. Nada foi informado à população, que 

ficou desesperada ante a falta de energia elétrica, e sabedora da 

gravidade do problema, a Requerida providenciou imediatamente uma 

gravação em seu call center, deixando a população ainda mais indignada, 

já que a gravação nada informava acerca do restabelecimento, uma total 

falta de consideração para o consumidor que paga as suas contas e 

necessita do serviço de qualidade e ininterrupto. Nesse sentido as 

decisões dos nossos Tribunais, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO 

DO CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENNTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA CAUSADO POR APAGÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, ULTRAPASSANDO O PRAZO 

RAZOÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NEGADO 

SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 557, CAPUT DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RAC n.º 0051391-09.2012.8.19.0021, 

TJRJ, Relator Des. Fernando Antonio de Almeida, 27ª Câmara, j. 

25/10/2013). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO (APAGÃO). EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL PARA 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. Configura falha na prestação 

do serviço a suspensão do fornecimento de serviço essencial, por 

excessivo período de tempo e em razão da deficiência operacional. Prova 

nos autos que demonstram a verossimilhança da alegação. Majoração do 

valor indenizatório. Conhecimento e desprovimento do primeiro recurso e 

provimento do segundo.” (RAC n.º 1034385-63.2011.8.19.0002, TJRJ, 

Relator Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 25/10/2013). DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO: O valor da indenização por dano moral deve atuar como 

uma sanção que possa inibir a ofensora na repetição do ato abusivo e 

atenuar os efeitos negativos causados na vida dos ofendidos, que foram 

gravíssimos, levando-se sempre em consideração, as condições objetiva 

e subjetiva das partes, garantindo-se o viés pedagógico da medida, 

desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Nobre Julgador, frise-se que a 

Requerida é empresa de grande porte, e tratando-se de uma empresa que 

não toma as devidas cautelas, sendo reiteradamente reincidente e face o 

seu gigantesco patrimônio, a quantificação da indenização deverá se 

pautar em tais critérios, para que o valor arbitrado por Vossa Excelência 

iniba a prática ilegal de tais atos e a Requerida tome as cautelas 

necessárias. Assim, o valor deve ser significativo, para que não passe 

despercebido, coibindo a conduta negligente da Requerida, que na ânsia 

desenfreada de lucro, mantém uma conduta negligente, lesando pessoas 

idôneas, e diante disso, requer a título de indenização por danos morais, a 

importância de R$ 19.960,00 (dezenove mil e nocentos e sessenta), sendo 

que com isso, proporciona-se ao (à) Autor (a), satisfação na justa medida 

do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em 

contrapartida, no causador do mal (Requerida), impacto bastante para 

dissuadi-la de igual e novo atentado. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: 

Em respeito ao Princípio da Vulnerabilidade previsto no artigo 4º, inciso I, 

da Lei n.º 8.078/90, bem como o da Hipossuficiência do Autor frente à 

Requerida, é salutar a proteção ao consumidor na questão da prova. 

Presente a verossimilhança da alegação e demais requisitos alhures 

mencionados é louvável a concessão do pedido de inversão do ônus da 

prova. Deve ser aplicado o Princípio Constitucional da Isonomia, pois o 

consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável da 

relação de consumo (CDC 4º, I), tem de ser tratado de forma diferente, a 

fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. Logo, o (a) Requerente protesta pela inversão do ônus da 

prova, referente aos pedidos pleiteados, estando dessa forma coibindo 

futuros abusos perante outros consumidores e compensando de forma 

justa o dano moral experimentado pelo (a) Requerente. DO PEDIDO: Diante 

do exposto, requer a Vossa Excelência: 1 – A TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA 

DA PRESENTE AÇÃO, com espeque no Estatuto do Idoso por tratar-se de 

parte com mais de 60 (sessenta) anos, e tratamento prioritário; 2 – A 

citação da Requerida, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

declinado, para que tome conhecimento da presente ação, e compareça à 

Audiência Conciliatória em data e hora que Vossa Excelência designar, e 

para querendo, contestar a presente, sob pena de revelia e confissão; 3 – 

A inversão do ônus da prova, face a hipossuficiência do (a) Autor (a) 

frente à Requerida, nos termos do Artigo 6º inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor; 4 – Seja a presente ação julgada PROCEDENTE, 

para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral, 

no importe 20 salários mínimos (dezenove mil e novecentos e sessenta 

reais), ao (à) Autor (a), e pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios; 5 – Em caso de recurso, condenar a Requerida 

em todos os ônus da sucumbência, especialmente honorários 

advocatícios; 6 – Que todas as intimações dêem-se exclusivamente em 

nome do patrono, sob pena de nulidade. 7 – Protesta provar o alegado, por 

todo o gênero de provas em direito admitidas, especialmente pelo 

depoimento pessoal do Representante Legal da Requerida, prova 

testemunhal, juntada de documentos e outros que se fizerem necessários 

à comprovação dos fatos, consoante art. 332 do Código de Processo Civil; 

8 – Os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o Requerente pobre na 

foram da Lei; Dá à causa, o valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil e 

novecentos e sessenta reais). Nestes Termos, Pede Deferimento. Porto 

Alegre do Norte-MT, 21 de marco de 2019. Josimar Vitor Pereira OAB/MT 

19.848/O

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-59.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000446-59.2019.8.11.0059. REQUERENTE: RONALDO DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA S/A Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 29 de maio de 2019, às 17h00min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-27.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GENEBALDO JOSE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000614-27.2020.8.11.0059. AUTOR: GENEBALDO JOSE BARROS REU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes GENEBALDO JOSE BARROS em face 

de DETRAN/MT, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte 

seja determinada a suspensão do impedimento administrativo OF. 

75/2017/NURAM-MT/SPF-MT/SRPRF-MT, Tipo de Bloqueios Licenciamento, 

Transferência, Tipo Avaria Media Monta, que impede a circulação do 

veículo. Narra o requerente que, “(...) O Requerente é o legitimo 

proprietário do veículo VOLVO FH 440 6X4, PRATA, PLACA ASF 1178, 

RENAVAN 00193435535, CHASSI N° 9BVAS02D3AE755608 (DOC. 

ANEXO). Referido veículo foi indevidamente bloqueado pelo DETRAN/MT, 

que proibiu sua circulação, transferência e licenciamento, com base em 

um boletim de ocorrência de acidente de trânsito, emitido pela PRF, com 

classificação de danos totalmente fora da realidade e sem observar os 

requisitos formais e os procedimentos para classificação dos danos 

estabelecidos pela Resolução n ° 544/2015 do Cotran. O autor adquiriu o 

veículo e ainda não conseguiu transferi-lo para seu nome, bem como não 

pode fazer fretes pois consta com restrição de circulação; Pela Errônea 

classificação de danos decorrente do bloqueio indevido, sendo que está 

tendo que pagar IPVA sem poder utilizar o veículo. O autor já diligenciou 

diversas vezes ao DETRAN, contudo, mesmo demonstrando ter 

concertado o veículo, inclusive com declaração de que o mesmo só sofreu 

pequena monta, não obteve sucesso. Não restando alternativa, senão a 

guarida do judiciário. No caso concreto, além de não terem sido seguidos 

os requisitos e procedimentos para registro e classificação de danos. O 

registro e classificação de danos são totalmente improcedentes a vista do 

laudo apresentado pela restauradora que efetuou o reparo no caminhão 

(...)” Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos 

aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – Quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas considerações. Como se 

sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Assim, no caso em 

comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o autor foi obstado em seus mais elementares direitos, de 

transferir o bem para seu nome, bem como de circular com o veículo. 

Explico. A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos 

documentos anexados aos autos, notadamente a declaração da 

recuperadora, que dá conta que os danos não atingiram a estrutura do 

caminhão, gerando assim danos de pequena monta, de modo que a 

manutenção da restrição administrativa gera danos reais ao autor. O 

perigo da demora reside nos imensos prejuízos de ordem financeira que 

pode o autor sofrer em razão da impossibilidade poder trabalhar com o 

bem, inclusive, em tempos de pandemia, detém função social alargada e 

que precisa ser preservada. Ademais, não se observa o dano inverso, eis 

que totalmente possível a reversão da medida, se for caso. Com essas 

razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que a demandada suspenda IMEDIATAMENTE 

as restrições administrativas OF. 75/2017/NURAM-MT/SPF-MT/SRPRF-MT, 

Tipo de Bloqueios Licenciamento, Transferência, Tipo Avaria Media Monta, 

que impede a circulação do veículo e etc., no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto do juizado, podendo 

tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. INTIME-SE a 

parte requerida acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela 

deferida. Ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta parte 

condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei 

n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o(s) 

requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, bem como será proferido 

julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Se 

inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob 

pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 

O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Por fim, tem-se que 

“a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso” – 

Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação aprovada no 

XXI Encontro – Vitória/ES. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste - MT, 13 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-45.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUIBSON CANTUARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Processo: 

1000380-45.2020.8.11.0059. REQUERENTE: GUIBSON CANTUARIA DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA DECISÃO GUIBSON CANTUARIA DA SILVA ajuizou AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 
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COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, ambos 

qualificados nos autos. Aduziu o autor que é proprietário da motocicleta, 

Honda CG 150, Titan-EX, Mix/Flex, vermelha, Ano 2011/2012, chassi Nº 

9C2KC1660CR509425, PLACA NUA-4561, informou ainda a existência de 

demanda judicial, junto a 1ª vara cível desta comarca da qual tomou o 

número 000534-56.2015.8.11.0059 – Código 55229 em que a requerida 

propôs Ação de Busca e Apreensão cujo objeto do litígio é a citada 

motocicleta. Noticiou ainda que houve apreensão do veículo do mesmo, 

que efetuou o pagamento de quitação da motocicleta e a consequente 

devolução da mesma entretanto por ocasião da devolução, observou que 

a motocicleta estava danificada recusando o recebimento da mesma, 

manifestando-se quanto a essa situação naquelas autos 

(000534-56.2015.8.11.0059). Dessa forma, entendendo presentes os 

requisitos, requereu a concessão de liminar para que se a requerida 

devolva a motocicleta do requerente em perfeito estado, bem como que a 

requerida se abstenha de incluir o nome do mesmo junto aos serviços de 

proteção ao crédito uma vez que recebera a integralidade do valor. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o artigo 300, do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso em 

tela, observo que nos autos 000534-56.2015.8.11.0059, o objeto do litígio 

é o mesmo deste autos, bem como os pedidos efetuados nestes autos 

são os mesmos cujo o autor fez na contestação que juntou naqueles 

autos, conforme cópia da mesma acostada à exordial, desta forma tenho 

que o pedido liminar não merece prosperar. Ademais, caracterizada a 

conexão, uma vez que ambas as demandas tratam da mesma relação 

jurídica, assim a competência para o processo, julgamento e execução é 

da primeira vara cível desta comarca, pois inviável o trâmite em separado 

das demandas sob pena de decisões conflitantes. Ante o exposto, nos 

termos do que estabelece o § 3º do art. 55, do CPC, RECONHEÇO a figura 

jurídica da CONEXÃO e, por consequência julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito consoante Enunciado 68 – FONAJE e na forma do 

inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Porto Alegre do Norte-MT, 5 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-10.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVONALDO AILTON DE SOUSA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DOS SANTOS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010023-10.2017.8.11.0059. REQUERENTE: IVONALDO AILTON DE 

SOUSA SILVA - ME REQUERIDO: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS CARDOSO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança, na qual o requerido ainda não 

foi localizado para compor a lide. A parte exequente, diante da não 

localização do requerido requer intimação do mesmo via telefone. É breve 

relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. A demanda iniciou-se há vários meses e até o momento a 

parte requerente não logrou êxito em fornecer endereço válido para que o 

requerido fosse citado para comparecer a audiência conciliatória e compor 

a lide, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas todas 

restaram frustradas, assim, verifica-se que a parte requerida se encontra 

em lugar incerto e não sabido. Isto posto, INDEFIRO o pedido retro e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente lide, pois diante 

da não localização da parte requerida verifica-se ausência de 

pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-53.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. DE ABREU - PECAS E SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010100-53.2016.8.11.0059. REQUERENTE: D. C. DE ABREU - PECAS E 

SERVICOS - ME REQUERIDO: ANTONIO CARLOS LIMA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança, na qual o requerido ainda não foi 

localizado para compor a lide. A parte exequente, diante da não 

localização do requerido requer intimação do mesmo via telefone. É breve 

relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. A demanda iniciou-se há vários meses e até o momento a 

parte requerente não logrou êxito em fornecer endereço válido para que o 

requerido fosse citado para comparecer a audiência conciliatória e compor 

a lide, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas todas 

restaram frustradas, assim, verifica-se que a parte requerida se encontra 

em lugar incerto e não sabido. Isto posto, INDEFIRO o pedido retro e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente lide, pois diante 

da não localização da parte requerida verifica-se ausência de 

pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-42.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE OLIVEIRA LAPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA BERANGER DE BARCELLOS OAB - RJ081972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010060-42.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA 

NETO EXECUTADO: JANE DE OLIVEIRA LAPA Vistos, etc. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença proposta por ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO em face de JANE DE OLIVEIRA LAPA. Na presente data foi 

expedido alvará eletrônico em favor do exequente, conforme comprovante 

anexo É o necessário. Fundamento. Decido. Considerando o adimplemento 

da obrigação, consoante alvará anexado, nos termos do art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, extingo o processo pelo cumprimento da 

obrigação. Outrossim, aguarde-se a juntada dos dados bancários da 

executada, para levantamento do valor remanescente outrora bloqueado, 

consoante retro determinado. Com a juntada, tornem os autos conclusos. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDERINA FERREIRA SANTOS SUISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDENIVIA MARQUES SABINO OAB - GO50033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000152-41.2018.8.11.0059. REQUERENTE: VALDERINA FERREIRA 

SANTOS SUISSO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Pois bem, vislumbro que a grande controvérsia dos autos se 

encontra no fato do de um veículo ter se incendiado, para dirimir o conflito 

há nítida necessidade de se realizar perícia ou consultar especialistas 

sobre as causas que levaram o veículo a pegar fogo. A competência do 

juízo é um dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar 

de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. O legislador infraconstitucional buscou criar 

um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, razão pela qual restou estabelecido no art. 3º, da Lei 

9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 

significando que ficam excluídas da competência deste as causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da questão, 

como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é cristalina ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte, 

para declarar a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001420-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RITA CAMARIN PIETROBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Publica do Municipio de Confresa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001420-33.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ELIANE RITA CAMARIN 

PIETROBON REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

CONFRESA Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se afigura 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a 

produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque 

não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a 

celeuma estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e 

de forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, I do Código de Processo Civil. Decreto 

a revelia da ré. Quanto ao mérito, está incontroverso que o autor teve seu 

nome negativado pela requerida em cadastro de inadimplentes por suposto 

débito decorrente de contrato celebrado entre autor e natura. Com efeito, 

incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil. Da análise dos autos, tenho que assiste razão a parte 

autora. Pois a ré não se desincumbiu do seu ônus de mostrar relação 

contratual com a requerente. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No presente caso, o 

fundamento fático narrado é hábil a desencadear a consequência jurídica 

pretendida, uma vez que a conduta desidiosa do requerido causou 

transtornos e angústias que extrapolam os meros aborrecimentos do 

cotidiano, porquanto da negativação de valor indevido. Ou seja, deu a 

requerente ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo 

requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto é, decorre do próprio evento 

ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas que 

demonstrem a ofensa moral da pessoa. Conforme Súmula 22 da Turma 

recursa de MT: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral 

tem função diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não 

podendo ser aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é 

válido ressaltar que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com 

tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 4.000,00, proporciona uma 

adequada compensação pela dor/constrangimento sofrido. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 

(cinco mil reais), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir 

desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ; Bem como 

para DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com 

as cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. MATHEUS ROOS JUIZ LEIGO Vistos. Atendidos 

os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 
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o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em regime de exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE SOUZA SANTOS LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000836-29.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LARISSA DE SOUZA SANTOS 

LOUZADA REQUERIDO: OI S/A Em análise aos autos, verifica-se que 

mesmo sendo devidamente intimada por meio de seu advogado a parte 

autora não compareceu a audiência de conciliação. Cumpre destacar que 

o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 

REVOGO a liminar outrora concedida. CONDENO a parte autora em custas, 

haja vista ter dado ensejo a extinção. INDEFERIDA justiça gratuita recursal. 

Sem honorários. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste - MT, 14 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-66.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADEUVALDO TAVARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000215-66.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ADEUVALDO TAVARES 

BATISTA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Pois bem, 

vislumbro dos autos que a parte autora requere perícia. A competência do 

juízo é um dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar 

de princípio de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. O legislador infraconstitucional buscou criar 

um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, razão pela qual restou estabelecido no art. 3º, da Lei 

9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 

significando que ficam excluídas da competência deste as causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da questão, 

como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é cristalina ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte, 

para declarar a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Mirassol D’Oeste - MT, 14 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H R EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LINDEMBERG SUARES BISPO OAB - GO12502 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000842-70.2018.8.11.0059. REQUERENTE: N M C DA SILVA COMERCIO E 

INDUSTRIA - EPP REQUERIDO: H R EMBALAGENS LTDA - ME Autorizado 

pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial e, passo a análise da demanda. A 

Lei Federal n. 9.099/1995 estipulou regras próprias de competência, as 

quais devem receber interpretação diversa da dispensada às regras do 

Direito Processual comum, a fim de que seja alcançado o objetivo da 

referida Lei de prestar a atividade jurisdicional célere sem dispêndio às 

partes. Por essa razão, o art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial, conforme se transcreve: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação; III - quando for reconhecida a 

incompetência territorial; IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 

previstos no art. 8º desta Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação 

depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, 

falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo 

de trinta dias da ciência do fato.” (grifo nosso). Com efeito, infere-se o 

domicílio do réu não é na comarca. O artigo 4o. da Lei 9.099/95 

regulamenta a questão relativa à competência territorial dos Juizados 

Especiais Cíveis, estabelecendo em seu bojo que: “É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo". Ademais, o Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) aprovou o Enunciado 89, com 

a seguinte redação: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis." Sobre o tema trago a baila 

o seguinte julgado, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis.” 3 - Recurso conhecido e provido.” (TJMT - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 732 de 810



RNEI, 1850/2011, REL. DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012). Ressalte-se que, a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da Lei nº 9.099/1995. 

Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial no presente feito e, 

em consequência opino pela EXTINÇAO do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INDEFERIDA justiça gratuita, pois trata-se de empresa que não comprovou 

sua hipossuficiencia. Mirassol D’Oeste - MT, 14 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001138-92.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LUZIENE COSTA MACHADO 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Dispenso o relatório. Logo, à luz de tais balizamentos, 

procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o 

comando normativo preconizado no art. 355, I do Código de Processo Civil. 

Quanto ao mérito, está incontroverso que o autor teve seu nome 

negativado pela requerida em cadastro de inadimplentes por suposto 

débito decorrente de contrato celebrado entre autor e natura. Com efeito, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, tenho que 

assiste razão a parte autora, pois saldou os pagamentos referentes ao 

acordo entabulado. Sendo que a ré deveria ter retirado o nome da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, trata-se de 

relação de consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de 

produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in 

verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.” No caso 

em apreço, sabe-se que, ao exercer sua atividade empresarial, é dever do 

requerido cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por 

seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, 

tais como, documentos do consumidor, contrato assinado, dentre outros. 

Não atuando dessa forma, a empresa ré assume os riscos de sua 

atividade empresarial, inclusive de se submeter à fraude praticada por 

terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta. Outrossim, tendo em 

vista que a autora possuía outra restrição que não ficou demonstrada ser 

irregular, fixo a quantia de R$ 1.000,00 reais a título de danos morais. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexistência os 

débitos negativados pela ré, bem como para CONDENAR ao pagamento de 

R$ 1.000,00 mil reais a título de danos morais, quem devem ser corrigidos 

monetariamente a partir desta data e juros de 1% a partir do evento 

danoso. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste 

- MT, 14 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-15.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABINER JOSE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000005-15.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ABINER JOSE ARRUDA 

REQUERIDOS: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo reclamado CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, alegando, em síntese, OMISSÃO na 

sentença prolatada nos autos. De fato, o art. 1.022 o Código de Processo 

Civil permite a oposição de embargos em casos de omissão, 

estabelecendo in verbis que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprimir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir 

erro material Após a análise dos autos, verifica-se que, realmente ocorreu 

omissão da decisão embargada, merecendo o chamamento do feito à 

ordem, com a consequente reforma da sentença, acolhendo os embargos 

declaratórios com efeitos modificativos, para sanar a omissão. Decido. O 

embargante suscitou omissão e obscuridade da sentença uma vez que a 

mesma não identificou qual das partes requeridas devem arcar com a 

obrigação de indenizar o autor. Extrai-se do artigo 942 do ´Código Civil 

Brasileiro: Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do 

direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a 

ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela 

reparação. Assim, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e 

no mérito dou-lhes PROVIMENTO para alterar o dispositivo da sentença, 

que passa a conter a seguinte redação: “ANTE O EXPOSTO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR as partes Reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00, 

devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362,do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ.” Permanecendo o 

restante da sentença inalterada. Integro esta decisão a sentença 

embargada. Sem custas e honorários nesta fase. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. R. I. C. Porto Alegre do 

Norte-MT, 14 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-54.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A V DE RESENDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010087-54.2016.8.11.0059 EXEQUENTE: A V DE RESENDE - ME 

EXECUTADO: ROGERIO OLIVEIRA CASSIANO Vistos etc., Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo EXEQUENTE, alegando, em síntese, 

OMISSÃO na sentença prolatada nos autos De fato, o art. 1.022 o Código 

de Processo Civil permite a oposição de embargos em casos de omissão, 

estabelecendo in verbis que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 
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contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprimir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir 

erro material Após a análise dos autos, verifica-se que, realmente ocorreu 

omissão da decisão embargada, merecendo o chamamento do feito à 

ordem, com a consequente reforma da sentença, acolhendo os embargos 

declaratórios com efeitos modificativos, para sanar a omissão. DECIDO 

Uma vez que exequente e executado pactuaram em audiência conciliatória 

o pagamento da dívida contraída, há a necessidade da emissão da 

certidão de divida em favor do exequente, a qual será emitida no momento 

que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com 

o Enunciado 75 do FONAJE. Assim, conheço dos EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos e no mérito dou-lhes PROVIMENTO para alterar 

o dispositivo da sentença, acrescentando o seguinte dispositivo: 

“DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE.” Permanecendo o restante da sentença 

inalterada. Integro esta decisão a sentença embargada. Sem custas e 

honorários nesta fase. Após o trânsito em julgado destes autos, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I.C. Porto Alegre do 

Norte/MT, 14 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000576-15.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000576-15.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para , no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de possibilitar a expedição de mandado de citação, juntar aos autos 

o comprovante de pagamento de diligências de oficial de justiça, cuja guia 

deverá ser obtida junto ao site do Tribunal de Justiça, preenchendo-se 

conforme a localidade de cumprimento do mandado. Porto Alegre do Norte, 

14 de abril de 2020. Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000599-58.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS (IMPETRANTE)

N M C DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS OAB - PB16502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000599-58.2020.8.11.0059. 

IMPETRANTE: ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS, N M C DA SILVA 

COMERCIO E INDUSTRIA - EPP IMPETRADO: RONIO CONDÃO BARROS 

MILHOMEM Vistos, etc. Em análise preliminar das condições da ação, 

constato que na petição inicial o Impetrante indicou a autoridade coatora 

que agira com ilegalidade ou abuso de poder, contudo não apontou a 

pessoa jurídica a qual está vinculada e sua devida qualificação, em 

desconformidade com o determinado no caput do artigo 6° da Lei Federal 

n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher 

os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 

(duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na 

segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que 

esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”. 

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO ao Impetrante que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando a pessoa jurídica a que se encontra vinculada a autoridade 

coatora, com sua respectiva qualificação, sob pena de indeferimento da 

inicial. Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, façam os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte - MT, 14 de abril de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000318-05.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA ALVES MOURA (REQUERENTE)

GABRIELA ALVES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000318-05.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: IZABELA ALVES MOURA, GABRIELA ALVES MOURA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Vistos. 

Compulsando atenciosamente os autos, denota-se que o pedido de 

concessão de assistência judiciária gratuita da forma como requerida 

merece ponderações. Pois bem, no que tange à gratuidade de justiça 

estendida às pessoas jurídicas, sedimentou-se o entendimento pelo STJ, 

em súmula de número 481, que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Neste caso, 

inexiste a presunção legal de veracidade da afirmação de insuficiência de 

recursos pela pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica deverá 

comprovar nos autos em que pleiteia o beneficio da justiça gratuita, o 

pressuposto exigido no artigo 98 do CPC que é a “insuficiência de 

recursos”, sob pena de ter seu pedido indeferido. Neste toar de ideias, há 

a presunção de que a pessoa jurídica tem recursos suficientes para arcar 

com as despesas processuais, devendo ela desincumbir-se de seu ônus 

trazendo ao feito a comprovação contrária. Dito isto, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a tal comprovação 

ou recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito. Às providências, voltando-me imediatamente conclusos na 

sequência. São Félix do Araguaia - MT, 14 de abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000983-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MAURICIO DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIANA CALDERON VACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000983-55.2019.8.11.0059 ELIANA CALDERON VACA e outros DETRAN 

MT CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste objetivamente nos autos, requerendo o que 

entender de direito. Porto Alegre do Norte/MT, 14 de abril de 2020. 

RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002220-27.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BELXIOR MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CHYBLI HADDAD NETO OAB - SP167106 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALDAIR GOMES DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002220-27.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 31208253, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Porto Alegre do Norte, 14 de abril de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002232-41.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1002232-41.2019.8.11.0059 AGUINOMAR MARTINS DE OLIVEIRA DAMILA 

MOREIRA DE OLIVEIRA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e 

dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Porto Alegre do Norte/MT, 14 

de abril de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEVERINO CORBARI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001083-10.2019.8.11.0059 JOSE DUARTE CAMPOS FRANCISCO 

SEVERINO CORBARI CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Porto Alegre do Norte/MT, 14 

de abril de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002276-60.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELES MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002276-60.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça, juntada aos autos no ID 31208258, bem como para que 

providencie a complementação da diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 1.090,28 (um mil e noventa reais e vinte e oito centavos), no prazo 

de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 14 de abril de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001022-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE BRADESCO DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001022-52.2019.8.11.0059 MARIA DIVINA MATOS DA SILVA BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros (2) CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. Porto Alegre do 

Norte/MT, 14 de abril de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002538-10.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. S. D. O. (EXEQUENTE)

V. B. S. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA OAB - 704.381.031-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. S. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002538-10.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado dativo, para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, juntada aos autos no ID 

31208287, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 14 de abril 

de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001922-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONI DA SILVA PIAGEM OAB - MT27154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. F. (REQUERIDO)

A. C. A. B. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001922-35.2019.8.11.0059. 
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REQUERENTE: BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANA CÉLIA 

ALVES BARBOSA LIMA, A. A. F. Decisão Vistos, etc. Trata-se de ação de 

regulamentação de visitas com pedido de tutela antecipada do infante 

ARTHUR ALVES FERNANDES, ajuizada por BRUNO FERNANDES DE 

OLIVEIRA em face de ANA CÉLIA ALVES BARBOSA LIMA, todos 

qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que a genitora do menor 

está residindo fora do país, de modo que ele está morando com a avó 

materna, ora requerida. Alega que tinha boa relação com a requerida e 

sua família, e que sempre visitou o menor sem qualquer objeção da família 

materna. Ocorre que, recentemente o requerente contraiu novo 

matrimônio, razão pela qual a requerida passou a proibi-lo de visitar o filho. 

Assim, entendendo presentes os requisitos, pede liminarmente pela 

concessão de tutela provisória de urgência para fixação do direito de 

visitas. Inicialmente, foi determinada a realização de estudo psicossocial, 

sendo o laudo acostado aos autos no ID 27597470, não apontando 

qualquer informação de conduta que desabone o requerente de exercer o 

direito de visitas pleiteado. Instado, o Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente a concessão da tutela de urgência. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Decido. Depreende-se dos 

autos que a guarda da menor está sendo exercida de maneira unilateral 

pela avó materna, que supostamente impede que o genitor cumpra com o 

seu papel de pai. Assim, trata-se de pedido liminar em que o genitor requer 

a regulamentação das visitas. Para o deferimento de medida liminar mister 

o fumus boni juris e o periculum in mora. O direito de visitas - garantido em 

interesse maior dos filhos - merece ser regulamentado por ser direito do 

Requerido - encontra-se albergado no artigo 1589 do Novo Código Civil. 

Tal direito somente pode ser reprimido ou suprimido temporariamente em 

situações excepcionais, quando as visitas estiverem sendo 

comprovadamente nocivas aos filhos, o que não se depreende no 

presente caso. Presente o fumus boni juris. Outrossim, de salutar 

importância para o desenvolvimento da criança a presença do ente 

paterno, que se vê privado de um direito assegurado por lei. Configurado o 

periculum in mora. Presentes ambos os requisitos, defiro a liminar 

vindicada. Isso posto, ACOLHO O PEDIDO LIMINAR, devidamente exposto 

na peça exordial dos presentes autos, para isso: FIXO, liminarmente, o 

direito de visitas em favor do autor na forma em que fora requerida, qual 

seja: a) A criança ficará com o pai em finais de semana alternados, 

passando um final de semana com o requerente e um com a requerida, 

devendo o requerente buscar a criança na escola na sexta e devolvê-lo 

às 17h do domingo; b) Feriados intercalados, devendo o requerente 

buscar a criança às 10h e entregá-la às 17h; c) A criança passará o dia 

dos pais com o requerente; d) As férias escolares serão divididas 

alternadamente entre os pais, sendo que no primeiro ano (2020), as férias 

de fim de ano serão com o requerente, devendo entregar o menor à 

requerida 05 dias antes do início das aulas. Por oportuno, nos termos do 

art. 334, do NCPC, designo audiência de conciliação, a ser realizada no dia 

28 de julho de 2020, às 17h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

Conciliação/mediação na data designada. INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa do seu defensor, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, 

do Novo CPC). DEVE-SE advertir a parte requerida que caso compareça 

ou não compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias 

para oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data 

dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344). INTIME-SE o Ministério 

Público para manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 08 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001390-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO GONCALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001390-95.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS 

FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA REU: 

HELIO GONCALVES DA SILVA Vistos. Tendo em vista que, até o 

momento, não houve recolhimento da diligência do oficial de justiça, 

intime-se a parte autora para recolhimento da diligência necessária ao 

cumprimento do ato. Às providências. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte-MT, 14 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000187-64.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON BARBOSA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REU)

CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000187-64.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): ELTON BARBOSA DE SOUSA REU: NIPPONFLEX INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COLCHOES LTDA., CLAUDIO ALVES DE MOURA EIRELI - 

ME Vistos. Considerando a devolução da carta precatória acostada ao ID 

29554403, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste objetivamente nos autos, requerendo o que entender de direito. 

Às providências. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 14 de abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000706-73.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VALTER DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000706-73.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ADILSON VALTER DA CUNHA REQUERIDO: OI S/A Vistos. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 14 de Abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001286-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001286-69.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOELMA FRANCISCA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou 

requererem o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte - MT, 14 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001422-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LUCIA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001422-66.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): VALERIA LUCIA SOARES REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificar as provas que pretende produzir ou requerer o 

julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte 

- MT, 14 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-69.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CONFRESA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000995-69.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): SONIA REGINA DA CUNHA REU: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL, FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CONFRESA Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir ou requererem o 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do 

Norte - MT, 14 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 119184 Nr: 4747-66.2019.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA LAGOA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimundo Moreira de Araújo - 

OAB:22979/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as parte acerca da r. sentença 

prolatada a qual julgou EXTINTO o processo sem exame do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, haja 

vista que a ausência de recolhimento das custas iniciais implica no 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 71994 Nr: 4384-84.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBANEZ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestar-se acerca do laudo pericial jungido aos autos (referência 25), 

consoante preconizado nos artigos 435 e 436, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem os autos 

conclusos.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001818-43.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TAVARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Decisão saneadora. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Antônia 

Tavares de Araújo, em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. 

Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita (ID 

24482373). A Autarquia requerida arguiu a preliminar da prescrição 

quinquenal e, no mérito, sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício (ID 24838941). Em contínuo, 

foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o alegado na inicial (ID 

25321851). Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito arguida pela Autarquia 

requerida, cumpre ressaltar que nas relações previdenciárias 

progressivas a incidência do prazo prescricional não fulmina o fundo do 

direito. O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ. Assim sendo, caso comprovado o preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, eventual 

prescrição quinquenal será analisada quando da prolação da sentença. 

Logo, o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural, o período de contribuição sobre outras 

categorias, e o tempo de serviço na zona rural a luz dos artigos 48, §2.º e 

§3.º, e 142 da Lei 8.213/91. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias à parte 

autora e prazo em dobro à autarquia, para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, sob pena de preclusão. Tendo interesse na 

produção de prova testemunhal, deverão apresentar seus respectivos 

róis de testemunhas, no mesmo prazo assinalado, bem como atender ao 

disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil. Advirto que caberá 

aos advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no art. 455 do 

CPC. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 13 de abril 

de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002508-72.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DIEHL ARAUJO (REQUERENTE)

EVALDO DIEHL ARAUJO (REQUERENTE)

ELAINE DIEHL ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))
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CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMELINDO COSTA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002508-72.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: EVALDO DIEHL ARAUJO, ELOI DIEHL ARAUJO, ELAINE 

DIEHL ARAUJO REQUERIDO: ERMELINDO COSTA ARAUJO Vistos. 

Trata-se de pedido de Alvará Judicial, proposto por EVALDO DIEHL 

ARAÚJO, ELOI DIEHL ARAÚJO e ELAINE DIEHL ARAÚJO, objetivando o 

levantamento de valores deixados na conta poupança do falecido 

Ermelindo Costa Araújo. Alegam os requerentes que eram filhos de 

Ermelindo Costa Araujo, que deixou um saldo em conta bancaria no valor 

de R$ 4.569,79 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e 

nove centavos). A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 

08/20. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, 

proposto por EVALDO DIEHL ARAÚJO, ELOI DIEHL ARAÚJO e ELAINE 

DIEHL ARAÚJO, objetivando o levantamento de valores deixados na conta 

poupança do falecido Ermelindo Costa Araújo. Segundo o artigo 1.845, do 

Código Civil, são herdeiros necessários os descendentes, os 

ascendentes e o cônjuge. Conforme se extrai da certidão de óbito 

acostada ao ID 27396287, o falecido deixou três filhos, ora requerentes. O 

documento de ID 27320664 demonstra a existência de valores 

depositados na conta bancária do falecido. Assim, o pedido inicial merece 

prosperar. Ante o exposto, com base na motivação supra, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e 

DEFIRO o requerimento inicial, determinando a expedição de Alvará Judicial 

em favor dos requerentes, objetivando o recebimento do saldo existente 

na conta bancária do falecido Ermelindo Costa Araújo. Sem custas e 

honorários. Cumpridas as determinações acima especificadas e diante da 

preclusão lógica, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C Porto Alegre do Norte/MT, 14 de abril de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124188 Nr: 7647-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Matheus Dias Virgulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Vistos.

Em anexo as informações prestadas nos autos do HC n.º 

1008375-92.2020.8.11.0000.

Porto Alegre do Norte, 14 de abril de 2020

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-162 PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

Processo Número: 1000254-72.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (ACUSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DE DEFESA 

DA DECISÃO DE ID 31211432.

Intimação Classe: CNJ-162 PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

Processo Número: 1000254-72.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (ACUSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DE DEFESA 

DA DECISÃO DE ID 31211432.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66197 Nr: 445-71.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DO AMARAL RIBEIRO, JULIAN 

AMARAL, Leandro Peron, Douglas de Jesus Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, jeferson santana da silva - OAB:19102, Victor Thiago 

Marques Ochiucci - OAB:MT/19.495 B

 PROCESSO 445-71.2019..811.0098CÓDIGO 66197Vistos.Cuida-se de 

Ação Penal em desfavor de Cuida-se de Ação Penal em desfavor de 

Wagner do Amaral Riberio, Julian Amaral e Leandro Perón, pelo suposto 

cometimento dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, II e V, c/c 157, 

§2º-A, em concurso formal de delitos, todos do Código Penal, c/c art. 

244-B do ECA, em concurso material. O Ministério Público apresentou suas 

alegações finais às fls. 349/375.A defesa de Wagner do Amaral Ribeiro e 

Julian Amaral apresentou seus memoriais escritos (f ls. 

385/392).Certificado o decurso do prazo para o advogado Iuri Seror 

Cuiabano (fl. 400).Os autos vieram conclusos.É o relatório, fundamento e 

decido.De pronto, pertinente assertoar que a defesa do acusado Leandro 

Peron tem demonstrado uma desídia anormal com o feito, e que, inclusive, 

já alegou excesso de prazo anteriormente, mas agora não se demonstra 

tão diligente. Explico.Após as alegações finais do Ministério Público, a 

defesa de Wagner do Amaral e de Julian Amaral prontamente apresentou 

suas alegações finais, já quando de sua primeira intimação.Em seguida, no 

dia 09/03/2020 fora publicada a intimação do advogado Dr. Iuri Seror, para 

alegações finais em defesa de Leandro Peron, DJE nº 10690 (fl. 396), 

contudo, nada se manifestou. Em seguida, no dia 31/03/2020 fora 

publicada nova intimação do advogado no DJE nº 10706 (fl. 399), contudo, 

sem apresentar qualquer documentação ou justificativa plausível, afirmou 

tão somente que foi acometido por bronquite, e que apresentaria a peça 

até sexta-feira (...), ante o regime excepcional decretado pela referida 

portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de 

intimação/Ofício. CUMPRA-SE utilizando-se dos meios de comunicação 

eletrônico, sem prejuízo de contato telefônico, evitando-se o contato físico, 

salvo se extremamente necessário.Expeça-se o necessário.Porto 

Esperidião/MT, 08 de abril de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67335 Nr: 1141-10.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uallison Thiago Tomichá Peixoto, Magno Cesar 

Gomes da Silva, Benedito Ferreira Peixoto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Erika Soares Neves - 

OAB:24690, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas 

as materialidades e autorias delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva 
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e subjetiva, a antijuridicidade e a culpabilidade das condutas dos réus, a 

condenação de Magno César Gomes da Silva e Ualisson Thiago Tomichá 

Peixoto, pelos delitos previstos nos arts. 14 da Lei 10.826/03, c/c art. 288, 

parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, e em relação a este último também a condenação pelo 

delito previsto no art. 329 do Código Penal, todos em concurso material de 

delitos, são medidas que se impõem.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia para DESCLASSIFICAR o delito previsto no art. 16 da Lei 

10.826/03 para o delito previsto no art. 14 da mesma lei, com relação a 

todos os acusados. Especificamente com relação a BENEDITO FERREIRA 

PEIXOTO FILHO, para ABSOLVÊ-LO dos delitos previstos no art. 14 da Lei 

10.826/03, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 329, ambos do Código 

Penal, c/c art. 244-B do ECA, com fulcro no art. 386, III e VII do CPP. Ainda, 

para ABSOLVER MAGNO CESAR GOMES DA SILVA, do delito previsto no 

art. 329 do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do CPP, e para 

CONDENÁ-LO pelos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/03, c/c art. 

288, parágrafo único, c/c art. 244-B do ECA, todos em concurso material 

de delitos. Por fim, para CONDENAR UALLISON THIAGO TOMICHÁ 

PEIXOTO pelos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/03, c/c art. 288, 

parágrafo único, c/c art. 244-B do ECA, bem como pelo crime previsto no 

art. 329 do Código Penal, todos em concurso material de delitos,

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-37.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000095-37.2017.8.11.0098. REQUERENTE: ANTONIA PARABA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Determino o integral 

cumprimento da sentença/decisão de ID 12202671, certificando-se o 

respectivo trânsito em julgado e remetendo os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 

24 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-50.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010030-50.2015.8.11.0098. REQUERENTE: BOSSOLANI MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: LUMA CONSTRUTORA 

EIRELI - EPP Vistos. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 

38, in fine da Lei 9.099 de 26/09/1995. Fundamento e decido. A parte 

autora, em audiência de conciliação (ID5303454), manifestou-se 

requerendo a extinção do feito para o devido ajuizamento na Justiça 

Comum, alegando a necessidade de realização de atos incompatíveis com 

o Juizado Especial, tendo em vista a dificuldade em localizar a Reclamada, 

nos endereços conhecidos, para a devida citação. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito. Ao arquivo, com as cautelas e 

baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 23 de julho de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000074-27.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVIA GUISSO OAB - SP262111 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO LIMA LEAO PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000074-27.2018.8.11.0098. REQUERENTE: JANAINA CRISTIANE DA 

SILVA REQUERIDO: ORIVALDO LIMA LEAO PINTO 1. Vistos. 2. 

Considerando a certidão de id. 30966406, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para deliberações. 4. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 03 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000429-03.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILSA DE FATIMA SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000429-03.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.151,04 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

AMARILSA DE FATIMA SEVERINO DA SILVA Endereço: Rua das 

orquideas, casa 22A, quadra 13, lote 5, 22, habitação meu lar, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, 

Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 14/09/2020 Hora: 

15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

d o c u m e n t o s  p e s s o a i s .  P r o c e s s o : 

1000429-03.2019.8.11.0098.REQUERENTE: AMARILSA DE FATIMA 

SEVERINO DA SILVAREQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A.Vistos.Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das 

razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve 

ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à 

concessão deste instituto, os quais encontram-se previstos no artigo 300, 

§1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a 

parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em danos 

maiores.Isto posto, DEFIRO a concessão de liminar, inaudita altera parte, a 

fim de DETERMINAR à parte Requerida, na pessoa de seu Representante 

Legal, que SUSPENDA, no prazo de 5 (cinco) dias, a cobrança dos 

valores descontados do benefício advindos da parte requerida, até ulterior 

deliberação em contrário. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Cite-se e notifique-se a parte 

Reclamada de todo o teor da presente ação, bem como para que 
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compareça perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, 

em audiência conciliação a ser designada pela secretaria deste juízo, 

advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique-se a parte Reclamante, constando da intimação que 

sua ausência implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95.Cabe salientar que é necessário o comparecimento 

pessoal das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não 

admite que a pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo 

por procurador com poderes especiais para transigir, bem como em seu 

artigo 9° estabelece que as partes compareçam pessoalmente, podendo 

ser assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de 

firma individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, 

da Lei n° 9.099/95).Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 13 de 

novembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 14 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-03.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000138-03.2019.8.11.0098. REQUERENTE: DANIEL SANTANA GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 1. Vistos. 2. Considerando que a parte 

requerida foi devidamente citada, intimem-na para manifestar-se acerca do 

pedido de desistência da parte requente em Id.19929154. 3. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para deliberações. 4. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-58.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CAMILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010034-58.2013.8.11.0098. REQUERENTE: LUIZ CARLOS CAMILO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E 

IMPORTACAO LTDA Vistos. O embargante opôs embargos de declaração 

em ID. 5301070, contra a sentença de ID. 5301063, aduzindo, em síntese, 

haver omissão, contradição e obscuridade no citado comando judicial. É o 

sucinto relato. Decido. O recurso de embargos de declaração é cabível 

para as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem negrito no orginal).” Pois bem, 

verifico que a contradição a que diz respeito e que pode fundamentar 

eventual embargos de declaração é aquela entre a fundamentação e o 

dispositivo da sentença. Eventuais divergências de entendimento em 

decisão prolatada pelo julgador e lei/jurisprudência, são passíveis de 

recurso objetivando a sua reforma, no entanto, não perfazendo a 

contradição citada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, 

restou demonstrado que o autor da demanda requer a anulação da 

sentença, haja vista que pugnou pela redesignação da audiência, contudo, 

o pedido não fora analisado antes da ocorrência da solenidade, deste 

modo não se deve presumir a dispensa, devendo a parte comparecer a 

audiência designada. Ademais, frisa-se o art. 83da lei 9099/95 que dispõe 

em seu texto: “Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão”. Nesta toada, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. Quanto à pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 25 

de março de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-76.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010026-76.2016.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 
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ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, Contratos de 

Consumo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: SOLANGE APARECIDA DIAS DA SILVA Endereço: Rua 

ANTÔNIO BARBOSA, QUADRA 98 LOTE 7, S/N, SANTA TEREZINHA, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: DU-CEU 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP Endereço: Rua DOS 

CEDROS, 1749, TERREO, JARDIM PARAISO, SINOP - MT - CEP: 78556-108 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 14/09/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

PORTO ESPERIDIÃO, 14 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-13.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000116-13.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IDERCIO DA SILVA Endereço: 

Rua Aeroporto, 07, quadra 11, Aeroporto, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO, 2160, Jardim Novo 

Stabile, NOVO JARDIM STÁBILE, BIRIGÜI - SP - CEP: 16204-050 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 14/09/2020 Hora: 16:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 14 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000432-55.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000432-55.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 11.421,24 

ESPÉCIE: [Direito de Imagem]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA HELENA DA SILVA Endereço: Avenida dos Imigrantes, s/n, Próximo 
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aos Correios, centro, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: 

Avenida Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - 

CEP: 06472-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 14/09/2020 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 14 de abril de 2020. 

FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-33.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000147-33.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.143,76 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARILDA LEAL DOS SANTOS 

Endereço: Rua Samoa Ocidental, 17, QUADRA 05, Res. Edelmira Q 

Marcheti, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA DATA S.A. Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, N 341, 

TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA , QUERENDO, MANIFESTAR 

ACERCA DO ALVARÁ DE LIBERAÇÃO EM ANEXO. PORTO ESPERIDIÃO, 

14 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-47.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000008-47.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.036,40 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: IRACI DIAS DA CRUZ Endereço: RUA NOVA GUINE, 

00006, QD 03, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para , querendo, manifestar acerca do Alvará Eletrônico n° 582306-4 / 

2020. PORTO ESPERIDIÃO, 14 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-35.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ERMESSON CEBALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010031-35.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 256,62 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MANOEL ERMESSON CEBALHO Endereço: Conjunto QUADRA 10, 

CASA 16, CASA 16 QUADRA 10, COHAB NOVA, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 14/09/2020 Hora: 

17:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 14 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000206-70.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NOLI DA ROCHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (REQUERIDO)

ELIEL LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando o processo, observo que a distribuição se deu em 

desacordo com a Resolução n° 03/2018/TP, vejamos: “Art. 13. No Primeiro 

Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do 

Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: 

(...) § 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput 

deste artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.” Portanto, tendo em vista a incompatibilidade de sistemas, 

deixo de receber a presente ação, razão pela qual DETERMINO o 

arquivamento dos autos, devendo a PARTE AUTORA SER INTIMADA para 

distribuir o processo no Sistema Apolo, a fim de tramitar em 

conexão/dependência ao processo principal. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 54041 Nr: 4928-72.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen, Destesa Terra Construções 

Ltda, Gervásio Becker, Bárbara Caroline Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/MT, Carlos Márcio Rissi Macedo - OAB:22.703, José 
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Antonio Domingues da Silva - OAB:29.380

 Vistos.Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL ajuizada pelo Ministério 

Público em face de FERNANDO GORGEN, DESTESA TERRA 

CONSTRUÇÕES LTDA, GERVÁSIO BECKER e BÁRBARA CAROLINE 

BECKER, todos qualificados nos autos.Em decisão de REF 4, determinada 

a notificação dos requeridos para apresentarem defesa preliminar, nos 

termos do artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, bem como a intimação do 

Município para manifestar interesse no feito. Devidamente notificados (REF 

16), os requeridos apresentaram defesa preliminar (REF 19 e REF 20).A 

inicial foi recebida, conforme decisão de REF 23, determinando-se a 

citação dos requeridos para apresentarem contestação.Em REF 50, 

consta acórdão prolatado pelo E. TJMT que proveu o recurso de agravo 

de instrumento interposto por DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA 

para nulificar a decisão de REF 4, determinando seja outra proferida por 

este Juízo.É a síntese do relatório. Passo à análise das defesas 

preliminares apresentadas pelas partes demandadas (REF 19 e 20).Em 

apertada síntese, alegam os demandados a inexistência de dolo, culpa ou 

má-fé em suas ações, bem como que a doação dos imóveis foi pautada na 

Lei Municipal nº 643/2011 e atendeu ao interesse público.Pois bem.De 

acordo com o artigo 17, parágrafo 4º, da Lei 8.666/93, “A doação com 

encargo SERÁ LICITADA e de seu instrumento constarão, 

obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 

reversão, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, sendo dispensada a licitação 

NO CASO DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO; O 

Ministério Público discorre, dentre outros fundamentos, que a Lei nº 

643/2011, que autorizou a doação, apenas se limitou a dizer que “A 

presente doação tem por objetivo incentivar a atividade empresarial com a 

geração novos empregos, melhoria das condições de vida locais, 

resultando movimentação econômica e aumento da arrecadação de 

tributos para o município”, não especificando em que consistiria o alegado 

interesse público.Ainda,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 73141 Nr: 483-06.2020.811.0080

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDICD, ACD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS REIS ULIANO - 

OAB:77565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.Embora para a concessão da gratuidade não se 

exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei.Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra¬tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 3778-22.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalair Terezinha Romani Kroth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da 

parte autora, com termo inicial (Data da Entrada do Requerimento 

administrativo - DER), com incidência de correção monetária, desde seus 

respectivos vencimentos, além de juros de mora calculados nos termos da 

Lei 11.960/09, estes, a partir da citação, e o ABONO ANUAL de que trata 

o artigo 40 da Lei 8.213/91, na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Presentes, ainda, os requisitos para concessão da tutela 

provisória, considerando a conclusão lançada na sentença (probabilidade 

do direito) e o risco de dano (considerando que se trata de verba que visa 

ao sustento da autora), razão pela qual CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida, em favor da parte autora, determinando-se seja oficiado ao 

INSS para cumprimento imediato, sob pena de multa diária a ser fixada 

oportunamente.Tratando-se de benefício previdenciário, curvo-me ao 

entendimento jurisprudencial predominante da Justiça Federal de que a 

correção monetária e juros de mora incidirão nos termos do Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em 

vigor, aprovado pela Resolução n. 267/2013

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64715 Nr: 4726-61.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEXIR JOSE VEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para o fim de condenar o INSS a implantar o benefício de 

Aposentadoria Rural por Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da 

parte autora, com termo inicial (Data da Entrada do Requerimento 

administrativo - DER), com incidência de correção monetária, desde seus 

respectivos vencimentos, além de juros de mora calculados nos termos da 

Lei 11.960/09, estes, a partir da citação, e o ABONO ANUAL de que trata 

o artigo 40 da Lei 8.213/91, na forma do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Presentes, ainda, os requisitos para concessão da tutela 

provisória, considerando a conclusão lançada na sentença (probabilidade 

do direito) e o risco de dano (considerando que se trata de verba que visa 

ao sustento da autora), razão pela qual CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida, em favor da parte autora, determinando-se seja oficiado ao 

INSS para cumprimento imediato, sob pena de multa diária a ser fixada 

oportunamente.Tratando-se de benefício previdenciário, curvo-me ao 

entendimento jurisprudencial predominante da Justiça Federal de que a 

correção monetária e juros de mora incidirão nos termos do Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em 

vigor, aprovado pela Resolução n. 267/2013.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41289 Nr: 1109-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS, PMdQ-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 
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mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, CONFIRMANDO a liminar 

anteriormente concedida, para:1) DECLARAR inexistente a relação jurídica 

entre as partes (com relação ao contrato n. 20027456252);2) CONDENAR 

a parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte 

autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com 

correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo 

pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;CONDENO, 

ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios (art. 85, § 2º, do CPC), que fixo em 10% do valor da 

condenação.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 41289 Nr: 1109-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS, PMdQ-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos monitórios e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de DECLARAR CONSTITUÍDA de pleno direito a dívida detalhada nos autos, 

afastada a incidência da taxa de comissão de permanência, cujo valor 

final será corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento 

da ação e juros de mora de 1% ao mês à partir da citação.Nos termos do 

art. 86, do CPC, havendo sucumbência recíproca, a parte autora 

sucumbente arcará com 25% (vinte e cinco por cento) das custas e 

despesas processuais e a parte ré, maior sucumbente, arcará com 75% 

(setenta e cinco por cento). Fixo os honorários sucumbenciais em 10% 

(dez por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, 

incidindo sobre os honorários sucumbenciais correção monetária a partir 

desta data e juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em 

julgado.Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 41289 Nr: 1109-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS, PMdQ-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar 

concedida.Não há custas ou honorários advocatícios.Considerando-se a 

concordância das partes com a sentença proferida, reconheço o trânsito 

em julgado.Desta forma, arquivem-se com os autos com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 50797 Nr: 2964-44.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIELLY BATISTA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT, Paulo Roberto Canhete 

Diniz - OAB:13239-A

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente a respeito do pedido de suspensão do 

feito em razão da novação do crédito exequendo, facultando-se requerer 

certidão de certidão de crédito, no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 51396 Nr: 3255-44.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDIANE DOLORES VILAÇA, EDNA 

CRISTINA VILAÇA, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, ERASMO JOSÉ 

VILAÇA, JOSÉ ANTONIO VILAÇA, HOSANI ROCHA DE CARVALHO 

VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos monitórios e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, 

afastada a incidência da taxa de comissão de permanência, cujo valor 

final será corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento 

da ação e juros de mora de 1% ao mês à partir da citação.CONDENO o 

réu/embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixo em 10% 

do valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 51788 Nr: 3402-70.2017.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE MARIA 

GRAEBIN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

Considerando-se o desinteresse e abandono da causa pela parte 

exequente que, devidamente intimada e advertida, manteve-se inerte, julgo 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

Custas pela parte autora. Não há condenação em honorários advocatícios.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 1136-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES, HECP 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para que, em 10 (dez) dias, apresente cópia 

do contrato social e todas as alterações contratuais da(s) empresa(s) 

ré(s), para fins de análise acerca do pedido de instauração de incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 

137 do CPC, devendo a parte autora, nesta hipótese, proceder ao 

recolhimento das custas e taxas processuais, nos termos do art. 1.228, 

§2º, da CNGC.

 Cumpra-se. Oportunamente, conclusos para deliberação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 1136-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES, HECP 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

 Considerando-se que se trata de cumprimento de ato judicial que nomeou 

a parte como advogado(a) dativo(a), ante a inexistência da Defensoria 

Pública, em que pretende a execução dos honorários arbitrados, 

CONCEDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA no recolhimento das custas 

processuais e despesas processuais.

A Fazenda Pública foi intimada para impugnação e permaneceu inerte, de 

modo que entendo que houve concordância tácita, de modo que 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente.

1) OFICIE-SE ao Departamento de Secretaria Auxiliar da Presidência do 

TJMT para elaboração do cálculo de liquidação do débito;

2) Com a juntada do cálculo de liquidação, EXPEÇA-SE ofício requisitório 

de pequeno valor, instruído com o cálculo e eventuais deduções 

apontadas, devendo observar na íntegra as disposições contidas no 

Provimento nº 11/2017/CM/TJMT. Cumpre consignar que a Fazenda Pública 

será intimada para quitar a obrigação de pequeno valor constante do 

Ofício Requisitório no prazo de 60 (sessenta) dias, contadas a partir do 

seu recebimento;

3) Em caso de mora da Fazenda Pública em prazo superior a 60 

(sessenta) dias, CERTIFIQUE-SE O DECURSO DO PRAZO, facultando-se à 

parte exequente manifestação no prazo de 10 (dez) dias;

4) Por fim, a APURAÇÃO DA MORA deverá ser realizada pelo 

Departamento de Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

conforme determina o §6º do artigo 5º do Provimento nº 11/2017/CM/TJMT, 

devendo a Secretaria deste Juízo encaminhar ao referido Departamento o 

cálculo de liquidação e a certidão do decurso do prazo;

5) Satisfeitas as diligências anteriores, conclusos para análise de eventual 

pedido de sequestro via BACEN-JUD, vez que é necessária a observância 

estrita do PROVIMENTO específico que regula a matéria;

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 1136-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES, HECP 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a partilha aparentemente é amigável (herdeira Cristiane 

D. Dullius renunciou à sua quota-parte) manifestem-se a inventariante 

ANGÉLICA JOANA STEIN e os demais herdeiros se concordam com a 

conversão do rito do inventário para de arrolamento sumário (art. 660 do 

CPC), ocasião em que não seria mais necessário aguardar seja ultimado o 

processo administrativo de recolhimento do imposto para que a partilha 

seja homologada (condição aplicável apenas nos inventários, mas não no 

arrolamento sumário), nos termos do artigo 662 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Com a vinda, conclusos para deliberação.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 1136-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES, HECP 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56821 Nr: 1136-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA MARAES, HECP 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS CORREIA PONTES - 

OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 3888-21.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.
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Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 3888-21.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) Na forma do art. 465, do CPC, para fins de avalição da 

capacidade ou incapacidade laborativa da parte autora, NOMEIO Dr. Mário 

Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante nesta Comarca, com 

endereço profissional na Clínica da Família, para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação. 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE a perito para 

que agende data, hora e local para realização do exame, devendo 

comunicar a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

que haja tempo hábil para efetuar as intimações necessárias. 

Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos apresentados pelas 

partes, além dos documentos pessoais do periciando. 5) Com a juntada do 

Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 do NCPC) 6) Decorrido 

o término do prazo para as partes sem impugnação ou pedido de 

complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 3888-21.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) Na forma do art. 465, do CPC, para fins de avalição da 

capacidade ou incapacidade laborativa da parte autora, NOMEIO Dr. Mário 

Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante nesta Comarca, com 

endereço profissional na Clínica da Família, para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação. 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE a perito para 

que agende data, hora e local para realização do exame, devendo 

comunicar a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

que haja tempo hábil para efetuar as intimações necessárias. 

Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos apresentados pelas 

partes, além dos documentos pessoais do periciando. 5) Com a juntada do 

Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 do NCPC) 6) Decorrido 

o término do prazo para as partes sem impugnação ou pedido de 

complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF. 7) Os quesitos do juízo, que 

deverão ser respondidos pela perito, são os seguintes:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 3888-21.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 8710 Nr: 723-54.2004.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DOMINGOS MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, GILBERTO JACOB - OAB:11414/B, Jair Batista 

de Oliveira - OAB:1725/GO, MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo Silva - 

OAB:MT 4.208-A, José Carlos de Souza Pires - OAB:MT 1.938

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 
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trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 12889 Nr: 1411-45.2006.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido José Amaral, Dione Rodrigues dos 

Santos, VILSON PEDRO TISOTT, PAULO FRANCISQUETE, JOSE RIBEIRO 

DOS SANTOS, PEDRO DAL CASTEL, E Outra, Ilidio Padilha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Foss - OAB:37.429, 

MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - OAB:37429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, MARCELO DA CUNHA MARINHO - 

OAB:12501-A/MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 881-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TERESINHA WOCHNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Considerando-se que constam dos autos petição protocolada pendente de 

juntada na Secretaria, providencie a juntada e REMETAM os autos 

conclusos, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 40943 Nr: 929-48.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESDRA CAETANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Considerando-se que constam dos autos petição protocolada pendente de 

juntada na Secretaria, providencie a juntada e REMETAM os autos 

conclusos, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 932-03.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Considerando-se que constam dos autos petição protocolada pendente de 

juntada na Secretaria, providencie a juntada e REMETAM os autos 

conclusos, COM URGÊNCIA.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 41030 Nr: 978-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SAYURI KOSAKA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Considerando-se que constam dos autos petição protocolada pendente de 

juntada na Secretaria, providencie a juntada e REMETAM os autos 

conclusos, COM URGÊNCIA.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-28.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABRINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES VIEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

Legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a Parte Autora 

para que se manifeste nos autos acerca do AR devolvido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-28.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABRINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES VIEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

Legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a Parte Autora 

para que se manifeste nos autos acerca do AR devolvido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-94.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. DA CRUZ - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TESTEMUNHA)

FOCA AGRICOLA E PECUARIA EIRELI (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000282-94.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:J. P. DA CRUZ - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO POLO 

PASSIVO: CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 29/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - 

MT - CEP: 78643-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-12.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UZIAS MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000001-12.2018.8.11.0080. EXEQUENTE: NIVALDO PINHEIRO 

EXECUTADO: UZIAS MARQUES Vistos. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo de audiência. Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Não há 

custas ou honorários advocatícios. Transitada em julgado esta sentença, 

o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação. Querência, data inserida na movimentação. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-29.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER MAURICIO CAMPOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Marques Muller (EXECUTADO)

Marcilene Marques Muller (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

1000028-29.2017.8.11.0080. EXEQUENTE: ROGER MAURICIO CAMPOS 

DOS SANTOS EXECUTADO: ADRIANO MARQUES MULLER, MARCILENE 

MARQUES MULLER Vistos. Intime-se a parte exequente para prosseguir 

na execução, promovendo medidas que viabilizem seu êxito, sob pena de 

extinção por abandono, no prazo de 10 dias. Int. (assinado digitalmente) 

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010146-47.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALMINDO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO COMARCA DE QUERÊNCIA - MT 

JUIZADO ESPECIAL Vistos. Proceda-se à atualização no sistema PJE para 

que faça constar "cumprimento de sentença". Intime-se a parte devedora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, sob pena de 

ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC. Após 

o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso a parte devedora se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) 

dias, eventualmente indicando bens à penhora. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-64.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:
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LELLIS BOUTIQUE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR OAB - MT19760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGUES BRAGA (REU)

 

PROCESSO n. 1000284-64.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:LELLIS 

BOUTIQUE LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

PAULO CABRAL JUNIOR POLO PASSIVO: FABIO RODRIGUES BRAGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 29/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA CD, 

S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010081-52.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BASSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010081-52.2014.8.11.0080. EXEQUENTE: RAFAEL BASSO - ME 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença em 

face da executada OI BRASIL TELECOM S/A. Pois bem, é cediço que foi 

deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo OI, nos autos 

n. 0203711-65.2016.8.19.0001. Assim, necessário adotar os 

procedimentos indicados na Lei de Falência. Na espécie, trata-se de 

crédito classificado como CONCURSAL, já que se trata de 

responsabilidade civil e o FATO GERADOR OCORREU ANTES DA 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO (20/06/2016). O Juízo da recuperação 

judicial, ao homologar o plano apresentado pelas empresas do grupo OI, 

decidiu sobre o procedimento a ser adotado para exigência dos créditos 

concursais, de cujo grupo o relativo aos presentes autos é integrante, na 

forma a saber: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O 

GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 5. Os depósitos 

judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz 

Titular (Parte final - pág. 05/06 - da Decisão proferida em 02/05/2018, pelo 

Juiz Titukar Dr, Fernando César Ferreira Viana, nos Autos do Processo 

Judicial Eletrônico nr. 0203711-65.2016.8.19.0001 – 4ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ - Decisão completa encontra-se no link : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf)” Deste modo, o valor deverá ser 

atualizado até a data de 20.06.2016, conforme a decisão proferida na 

Ação de Recuperação mencionada. De outro lado, necessário registrar 

que o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos 

anteriores ao pedido. Assim, a dívida será paga de acordo com o plano de 

recuperação judicial. Deste modo, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela parte executada, de modo a fixar o valor exequendo conforme última 

atualização do cálculo efetuado. Expeça-se certidão de crédito, a fim de 

que o credor possa se habilitar na lista de credores. Por fim, JULGO 

EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do CPC. P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000994-24.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ROSA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLTON ALENCAR DE ALMEIDA FRANCO OAB - GO23156 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROSA DE CASTRO (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000994-24.2019.8.11.0079. AUTOR(A): DIOGO ROSA DE CASTRO REU: 

MAURICIO ROSA DE CASTRO Vistos. Cumpra-se a decisão anterior. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 757-07.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Correia de Araujo, Adriano Oliveira Dos 

Santos, Edinear Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR os advogados dos réus da 

decisão proferida na Ref. 256, a qual possui o seguinte dispositivo: 

"[...]Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva dos réus Adriano 

Oliveira Dos

Santos, Diego Correia de Araújo e Edinear Oliveira Lima, com base na 

motivação aliunde

(fls. 350/354 e 527/531).

No mais, considerando o teor da Portaria-conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020 e da

notícia publicada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido 

de que poderá ser

a m p l i a d o  a q u e l e  p r a z o 

(http://www.tjmt.jus.br/Noticias/59140#.XoO2tYhKi1s), bem como da

Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, façam os autos 

conclusos em

momento oportuno para redesignação daquela audiência de instrução e 
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julgamento

outrora designada às fls. 1.130/1.131.[...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64054 Nr: 893-04.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno da Silva Ribeiro, Leonardo Sousa 

Nascimento, Debora Crizostomo de Souza, Ana Paula Pereira Carvalho, 

Iara Cardoso Milhomem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257, ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953/MT, Defensoria 

Pública de Ribeirão Cascalheira - OAB:, Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829, Welliton Gomes Rocha Lima - OAB:OAB/MT 

24880

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR os advogados dos réus da 

decisão juntada na ref. 269, a qual possui o seguinte dispositivo: "Assim 

sendo, MANTENHO a prisão preventiva dos réus Ana Paula Pereira 

Carvalho, Bruno

da Silva Ribeiro, Debora Crizostomo de Souza, Iara Cardoso Milhomem e 

Leonardo Sousa

Nascimento, com base na motivação aliunde (fls. 236/242, 498/502, 

681/682 e 718/723).

No mais, considerando o teor da Portaria-conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020 e da

notícia publicada no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido 

de que poderá ser

a m p l i a d o  a q u e l e  p r a z o 

(http://www.tjmt.jus.br/Noticias/59140#.XoO2tYhKi1s), bem como da

Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, façam os autos 

conclusos em momento

oportuno para redesignação daquela audiência de instrução e julgamento 

outrora designada às

fls. 1.199/1.200.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65153 Nr: 1351-21.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SOARES DA COSTA, David Alves 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BANDEIRA VIEIRA - 

OAB:27944/O, Defensoria Pública de Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Impulsiono o presente feito para intimar o advogado do réu Leonardo 

Soares da Costa acerca da decisão de Ref. 45, a qual possui o seguinte 

dispositivo: "[...] Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva do réu 

Leonardo Soares da Costa, com base

na motivação aliunde (fls. 90/94 e tópico 3 desta decisão).

No mais, defiro o pedido formulado pelo nobre advogado Bruno Bandeira 

Vieira (OAB/MT

27.944/O) de concessão de prazo para juntada da respectiva procuração. 

Fixo o prazo de quinze

dias para juntada daquela, a propósito (contados a partir de eventual 

normalização das visitas aos

respectivos presídios).

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Às providências.[...]".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65506 Nr: 1518-38.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Kened Laurenço Silva, Danilo Leao 

Morais, Paulo Cesar Witczak, Olimar Gonçalves de Oliveira, Ricardo 

Moreira da Cunha, Emerson Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISON BERNARDES DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 84355, GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:22439/A, Marcos Alves da Nascimento - OAB:OAB-MT 19.240, 

MARISA BECH - OAB:OAB/GO 10.822, MARLI GISLAINE PEREIRA - 

OAB:OAB/ PR 92.990, NEMUEL ANDRÉ ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:24719/O, Rosimeyre de Almeida . - OAB:24232/MT, SANDRO 

BERNARDO DA SILVA - OAB:43316

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR os advogados dos réus da 

decisão proferida na Ref. 224, a qual possui o seguinte dispositivo: "[...] 

Assim sendo, MANTENHO as prisões preventivas dos réus Danilo Leao 

Morais

Junior, Emerson Luiz, Kened Laurenço Silva, Olimar Gonçalves de Oliveira, 

Paulo Cesar

Witczak e Ricardo Moreira da Cunha, com base na motivação aliunde (fls. 

41/48 dos autos

de Cód. nº 65459; fls. 277/281, 438/440, 506/512, 766/769 e 793/794).

No mais, certifique-se o cumprimento das respectivas Cartas Precatórias. 

Com o

retorno daquelas devidamente cumpridas, conclusos em momento 

oportuno para

designação de audiência de continuação (eventual oitiva da testemunha 

Adriano de

Oliveira Campos e interrogatórios dos réus).

Ainda, defiro o pedido do Ministério Público formulado às fls. 1.103/1.106 

(último

parágrafo). Proceda-se conforme requerido, isto é, colha-se aquele 

parecer da Secretaria

Estadual de Saúde e junte-o aos respectivos processos de réus presos 

para análise em

momento oportuno.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Às providências. [...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67269 Nr: 2225-06.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Conceição Leite - 

OAB:26097/O

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR a advogada do réu acerca da 

decisão de Ref. 91, a qual possui o seguinte dispositivo: "[...] Assim 

sendo, MANTENHO a prisão preventiva do réu Israel Santos Moura Júnior, 

com

base na motivação aliunde (fls. 80/84 e 129/132).

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 185/187. Com a 

apresentação das

respectivas alegações finais em forma de memoriais e a juntada de folha 

de antecedentes

criminais atualizada do réu (observância da Súmula 636 do STJ), façam 

conclusos os autos para

prolação de sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Às providências.[...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67288 Nr: 2233-80.2019.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): URdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Ornella de Oliveira Barboza - 

OAB:OAB/25470

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR os advogados do réu da 

decisão proferida juntada na Ref. 88, a qual possui o seguinte dispositivo: 

"[...] Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva do réu Ueverton Roque 

dos Santos, com

base na motivação aliunde (fls. 40/46 e 114/116).

No mais, defiro o pedido formulado às fls. 242.

Por fim, com a apresentação das respectivas alegações finais em forma 

de memoriais e a

juntada de folha de antecedentes criminais atualizada do réu (observância 

da Súmula 636 do STJ),

façam conclusos os autos para prolação de sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.[...]".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68796 Nr: 303-90.2020.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO GOMES DA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado do réu da decisão 

proferida na ref. 15, a qual possui o seguinte dispositivo: "[...] Assim 

sendo, MANTENHO a prisão preventiva do réu Cássio Gomes da Hora, 

com base na

motivação aliunde (fls. 60/65).

No mais, defiro o pedido de fls. 89/90. Proceda-se conforme requerido, 

afinal.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Às providências.[...]".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32210 Nr: 661-02.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severiana Pereira da Silva, Maria Rodrigues Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56795 Nr: 1817-49.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTERMEDI - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERS ANTONIO CORSO - 

OAB:46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o Nobre Advogado da parte 

requerente para que APRESENTE a Impugnação à Contestação juntada na 

Ref. 23, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão de direitos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000217-05.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR CAMPANHA NOVO (EXECUTADO)

BRUNO FERNANDO NOVO (EXECUTADO)

DIANA CANDIDA DE SIQUEIRA NOVO (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO NOVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000217-05.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA 

EXECUTADO: MARCOS ANTONIO NOVO, ROSIMAR CAMPANHA NOVO, 

BRUNO FERNANDO NOVO, DIANA CANDIDA DE SIQUEIRA NOVO Vistos. 

Pantanal Agrícola Ltda ajuizou ação de execução para entrega de coisa 

incerta, com pedido de tutela cautelar de urgência, em face de Marcos 

Antônio Novo, Rosimar Campanha Novo, Bruno Fernando Novo e Diana 

Cândida de Siqueira Novo (id. 31160700). Em análise dos autos, diante dos 

relatos e das provas pré-constituídas, percebe-se que os pressupostos 

processuais e as condições da ação estão regulares e em conformidade 

com o rito e a matéria de mérito (arts. 319 e 320 do Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, nos 

termos do art. 806 e seguintes do Código de Processo Civil e da Lei 

8.929/94 (institui a CPR), RECEBO a inicial. Sob outro aspecto, passo a 

analisar a tutela cautelar de urgência postulada pela parte autora. Afirma a 

autora que, para garantir o financiamento da lavoura e o pagamento dos 

insumos e produtos agrícolas adquiridos, o executado Marcos Antônio 

Novo emitiu a Cédula de Produto Rural AGRP - MT nº 010/2019 e o 1º 

Aditivo de Rerratificação à Cédula de Produto Rural n° 049/2018, as quais 

foram avalizadas pelos demais executados, Rosimar Campanha Novo, 

Bruno Fernando Novo e Diana Cândida de Siqueira Novo, de modo que se 

responsabilizaram solidariamente pelas obrigações assumidas. Por sua 

vez, denotam-se as seguintes informações das mencionadas cédulas 

rurais: 1. CPR AGRP -MT 010/2019: garantiu a entrega de 3.085 sacas de 

soja de 60 kg cada, ou o equivalente a 185.100 quilogramas de soja, com 

penhor de primeiro grau e preferência e exclusividade dos primeiros grãos 

colhidos na Fazenda Pai Eterno, com área de 500 ha, matrícula nº 1.951 do 

CRI de Ribeirão Cascalheira-MT, de propriedade de Aristóteles Basílio da 

Costa Neto e Carolina Basílio da Costa Soares, situada na Rodovia 158 

sentido Água Boa-MT, ande 12,49 km, vire à direita + 6km, no município de 

Ribeirão Cascalheira-MT , com vencimento em 14 de fevereiro de 2020 

(cópia da cédula rural juntada no id. 31160702); 2. Aditivo de 

Rerratificação à CPR 049/2018, garantiu a entrega de 7.915 sacas de soja 

de 60kg cada, ou o equivalente a 474.900 quilogramas de soja, com 

penhor de primeiro grau e preferência e exclusividade dos primeiros grãos 

colhidos na Fazenda São João I, área de 500 ha, matrícula nº 1.951 do CRI 

de Ribeirão Cascalheira-MT, de propriedade de Aristóteles Basílio da Costa 

Neto e Carolina Basílio da Costa Soares, situada na Rodovia 158 sentido 

Água Boa-MT, ande 12,49 km, vire à direita + 6km, no município de Ribeirão 

Cascalheira-MT, com vencimento em 03 de fevereiro de 2020 (cópia da 

cédula rural e do respetivo aditivo juntados no id. 31160703 e id. 

31160703). Em suma, foram instituídas duas garantias para pagamento 

das aludidas CPR’s: (i) aval; e (ii) penhor. De outro modo, denota-se que o 

imóvel sobre o qual foi plantada a soja objeto do penhor está registrado na 

matrícula 1.951 do CRI local, sendo denominado pelo anterior proprietário, 

Wilian Raimundo dos Santos, de Fazenda Pai eterno (R-04/1.951 da 

matrícula, id. 31160708). Por sua vez, a partir de negócio de compra e 

venda, em 14/03/2018, a propriedade do imóvel foi transferida para 

Aristóteles Basílio da Costa Neto e Carolina Basílio da Costa Soares, 

ocasião em que passou a ser denominado de Fazenda São João I 

(R-05/1.951 e AV-06/1.951 da matrícula, id 31160708). Por fim, de acordo 

com as cartas de anuência juntadas nos autos, os proprietários da área 

conferiram irrestrita e irrevogável autorização para o executado Marcos 

Antônio Novo destinar à exequente os grãos de soja colhidos na atual 

Fazenda São João I (anterior Fazenda Pai Eterno), da safra 2019/2020, 
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com penhor agrícola de primeiro grau (carta de anuência no id. 31160710). 

Ademais, destaque-se que os títulos em questão foram devidamente 

registrados no CRI local sob o Registro nº 5.452 e Averbação 01/4.966 (id. 

31160702, id. 31160703 e id. 31160706). No entanto, passado o período 

previsto para o pagamento, aduz a exequente que a quantidade de soja 

contida nos títulos não foi entregue pelo executado Marcos Antônio Novo. 

Nesse cenário, requer a parte autora "seja deferida liminarmente a tutela 

de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, 

consistente no SEQUESTRO de 739.200 quilogramas de soja, e que 

representam a quantia de 12.320 sacas de soja de 60 kg, que atualmente 

se encontrem sendo colhidos na Fazenda Pai Eterno ou São João I, ou 

então, que se encontrem depositados em nome dos Executados no 

armazém CARAMURU ALIMENTOS S/A, situado na Rodovia MT 326, KM 

06, zona rural, no município de Canarana/MT , CEP: 78.640 -000; 

CARAMURU ARMAZÉNS GERAIS, situado na Rodovia Maestro 240, KM 45, 

Água Boa/MT, CEP: 79.635 -000; ARMAZÉM COOCAM, situado na Rodovia 

BR-158, KM 407, s/n, zona rural, em Ribeirão Cascalheira/MT, CEP: 

78.675-000 e armazém AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, Estrada 

R-4 Lote Rural 179 A, Querência - MT, 78643 -000, locais para onde os 

grãos colhidos pelos executados devem estar sendo destinados". Pois 

bem. A Cédula de Produto Rural (CPR) foi instituída pela Lei 8.929/1994, 

tratando-se de um título líquido e certo, exigível pela quantidade e 

qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação 

financeira (art. 4°). Logo, a legislação prevê a CPR Física e a CPR 

Financeira, sendo que a diferença entre ambas reside na forma de 

liquidação. Enquanto na CPR Física ocorre a liquidação através da entrega 

dos produtos na quantidade e qualidade descritas no título, na CPR 

Financeira a liquidação se dá com o pagamento em dinheiro do valor obtido 

através da multiplicação dos produtos descriminados pelo preço ou índice 

de preço constante no título. No caso dos autos, denota-se que as partes 

pactuaram CPR’s físicas, de modo que a autora postula a tutela cautelar 

para assegurar o direito material pleiteado no bojo dos autos, qual seja, a 

entrega dos grãos na forma especificada nos títulos. Por sua vez, 

consoante prescreve o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Com é 

cediço, a tutela cautelar é medida assecuratória da tutela prometida pelo 

direito material e da situação a que o direito material confere tutela jurídica. 

Assim, não há como deixar de enxergar na tutela cautelar um dever do 

Estado, imprescindível para se outorgar segurança às situações a que o 

Estado deve tutela jurídica, bem como para que a tutela do direito material 

possa ser prestada de forma efetiva (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de 

urgência e evidência: soluções processuais diante do tempo e da justiça. 

São Paulo: RT, 2017, p. 78). Trata-se de medida eminentemente não 

satisfativa e instrumental. Anote-se que o fato de a tutela cautelar se 

destinar a dar segurança à efetividade de tutela do direito material não 

significa que ela esteja vinculada ao reconhecimento do direito material a 

ser tutelado. A segurança é prestada para a eventualidade do 

reconhecimento do direito material e, desta forma, para garantir que, na 

hipótese de procedência do pedido, a tutela do direito seja útil e efetiva. 

Basta lembrar que a concessão da tutela cautelar requer a probabilidade 

do direito à tutela final e, portanto, aceita naturalmente a possibilidade de 

formação de convicção ulterior diversa. Nesse cenário, entendo que a 

probabilidade do direito da parte autora fica demostrada a partir dos 

seguintes documentos juntados nos autos: (i) Cédula de Produto Rural 

AGRP - MT nº 010/2019 e o 1º Aditivo de Rerratificação à Cédula de 

Produto Rural n° 049/2018, ambas devidamente registradas no CRI local 

(id. 31160702, id. 31160703, id. 31160706); (ii) matrícula atualizada da 

respectiva área plantada e carta de anuência dos atuais proprietários em 

favor do arrendatário e então executado, Marcos Antônio (id. 31160708 e 

id. 31160710); (iii) laudo de vistoria agrícola atestando que, no dia 

26/03/2020, restavam apenas cerca de 100 ha para serem colhidos do 

total de 500 ha plantados, ocasião em que os grãos estavam sendo 

depositados em armazéns diversos dos constantes nos títulos (id 

31160716). É oportuno destacar que, conforme previsto expressamente 

nas respectivas CPR’s, o executado incorreu em mora de plano, 

independente de notificação ou interpelação judicial, ao destinar os 

primeiros grãos colhidos na área para outra finalidade, estranha ao 

pagamento da dívida garantida. Lado outro, o provável perigo em face do 

dano ao possível direito pedido ocorre em razão de que a soja está na 

iminência de ser totalmente colhida e assim tomar destino incerto, bem 

como pela possibilidade dos requeridos se tornarem insolventes, 

furtando-se assim do pagamento do avençado. Além do mais, destaco que 

a liminar de arresto não denota perigo de irreversibilidade da medida, haja 

vista que os grãos objeto do arresto estarão sub judice, vinculados à 

ordem deste juízo até decisão a ser proferida em cognição exauriente. 

Logo, será possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida 

uma sentença de improcedência dos pedidos autorais, bastando para isso 

proceder com a entrega dos grãos, ressalvada, ainda, a responsabilidade 

objetiva da parte exequente por quaisquer danos causados à parte 

executada na pretensão da presente medida cautelar, observando-se a 

característica "rebus sic stantibus" da decisão (art. 300, § 3°, CPC). No 

que atine à ausência de exigência de caução real ou fidejussória, 

preleciona o art. 300, § 1°, do CPC, que “o juiz pode exigir caução real ou 

fidejussória e ela pode ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la”. Comentando o citado dispositivo, 

Fredie Didier esclarece que a concessão de tutela provisória não se 

sujeita, em regra, à obrigatoriedade de prestação de caução, tratando-se 

de uma faculdade do juiz para garantir ressarcimento de danos que a 

outra parte possa vir a sofrer (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito 

processual civil: tutela provisória. Volume 02. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 

2015, p. 592). Com efeito, considerando que os grãos ficarão depositados 

em juízo, entendo que deve ser dispensada eventual calção, posto que 

não há risco de dano em prejuízo do executado. Ora, ao final do trâmite 

processual, qualquer das partes poderá dispor livremente dos grãos em 

litígio, conforme decisão a ser proferida em momento ulterior por este juízo. 

Nos termos da fundamentação acima destacada, segue a jurisprudência 

do Egrégio TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR 

ANTECEDENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ARRESTO – DEFERIDO 

– VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade 

do direito acautelado associada ao perigo de dano ou ao risco ao 

resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para 

o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Os 

documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os 

requisitos autorizadores da tutela antecedente de arresto, em razão do 

inadimplemento das cláusulas pactuadas no título, em particular a conduta 

dos agravantes em não autorizar a fiscalização da produção dos grãos e 

o início da colheita sem proceder ao depósito do produto em favor da 

credora, circunstância que a princípio, autoriza o vencimento antecipado, 

nos termos da cláusula quinta da CPR. [g.n] (N.U 

1011515-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019). RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO C/C 

PEDIDO DE LIMINAR – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONCESSÃO DE 

LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – EXIGÊNCIA 

DE CAUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – RECURSO 

PROVIDO. Para a concessão de liminar na ação cautelar de arresto, 

necessário se mostra a presença do fumus boni iuris, do periculum in 

mora e dos requisitos artigo 813 e 814, do código de processo civil. A 

prestação de caução para o deferimento de liminar é ato discricionário do 

julgador, considerando que a contracautela tem finalidade reparatória de 

eventuais danos que possa sofrer a parte contrária [g.n] (N.U 

0039645-93.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, 

Publicado no DJE 13/10/2016). APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR 

DE ARRESTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - 

SUPOSTA TENTATIVA DE DESVIO DA SOJA OBJETO DE CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 813 E 

814 DO CPC/1973 – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por 

ausência de fundamentação, quando o magistrado fundamentou as 

razões do seu convencimento e enfrenta os pontos que levaram a 

conclusão dos motivos lançados na decisão. É de ser mantida a sentença 

de procedência da medida cautelar de arresto quando verossímeis o 

fumus boni iuris e o periculum in mora e a presença dos requisitos dos 

artigos 813 e 814 do Código de Processo Civil, principalmente quando 

demonstrada a existência de dívida e a possibilidade de desvio do produto 

objeto da CPR. É assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de 

Justiça que os eventos naturais indicados pelos apelantes não podem ser 

tidos como imprevisíveis ao produtor rural, pois compõe o risco da 

atividade desempenhada pelo agricultor. Não há que se falar aqui em 

aplicação da teoria da imprevisão, visto que o risco é inerente à própria 
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atividade agrícola. [g.n] (N.U 0010805-23.2011.8.11.0041, NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA LIMINAR (ARTS. 813 E 

814 DO CPC) – PROVA LITERAL DA DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – CÉDULA 

DE PRODUTO RURAL - PERIGO DE INEFICÁCIA DA AÇÃO EXECUTIVA – 

PRODUTO PERECÍVEL E DE FÁCIL LIQUIDEZ - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 

PELO CREDOR – BOA-FÉ EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos para a concessão de liminar 

em cautelar de arresto, quais sejam a prova literal da dívida líquida e certa, 

representada por cédula de produto rural, e o perigo de ineficácia da ação 

executiva pela dissipação do produto ( soja ) objeto da obrigação, por 

meio de depósito da produção em nome de terceiros, aliado ao fato de se 

tratar de produto perecível e de rápida liquidez, impõe-se a reforma da 

decisão agravada que indeferiu a medida constritiva. Ofertada caução em 

dinheiro no valor total da soja discutida na CPR, evidenciada está a boa-fé 

da Agravante, bem como um meio de assegurar a solução justa do litígio 

para ambas as partes, de maneira que, qualquer que seja o deslinde do 

processo principal, o interesse das partes estará garantido [g.n] (N.U 

0035414-91.2014.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2014, 

Publicado no DJE 04/06/2014). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR – 

LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

A MEDIDA – ART. 799, VIII DO CPC C/ ART. 301 DO MESMO CODEX – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arresto consiste na 

apreensão judicial de bens visando a garantia do credor quanto ao 

recebimento da dívida liquida e certa que é objeto de ação já ajuizada, ou, 

ainda, que irá ser promovida em juízo, assegurando, por derradeiro, futura 

penhora. O artigo 799, VIII, do CPC estabelece que ao propor a Execução 

pode o Exequente, se for o caso, pleitear por medidas urgentes. Para 

tanto, faz-se necessário a demonstração dos requisitos elencados no art. 

300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao 

resultado útil do processo. A Cédula de Crédito encartada aos autos 

confere plausibilidade ao direito invocado pelo Exequente/Agravado, pois 

extrai-se que o Agravante é avalista do negócio jurídico celebrado com a 

Casa Bancária e a empresa REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, no 

valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o qual não foi adimplido 

pela devedora principal. Tendo em vista o elevado valor do crédito objeto 

da ação executiva, a aparente situação de insolvência da devedora 

principal, bem com a responsabilidade solidária do Avalista, in casu, o 

Agravante, é imperioso o arresto, a fim de assegurar o direito da 

instituição financeira Recorrida [g.n] (N.U 1009734-14.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, 

Publicado no DJE 21/01/2020). Esse o quadro, nos termos do art. 301 do 

CPC, diante da probabilidade do direito da autora e do evidente risco ao 

resultado útil da tutela final a ser prestada por este juízo, à luz do princípio 

da fungibilidade (a parte autora requereu sequestro), DEFIRO a medida 

cautelar de ARRESTO de 739.200 (setecentos e trinta e nove mil e 

duzentos) quilogramas de soja, consubstanciados em 12.320 (doze mil 

trezentas e vinte) sacas de soja de 60 kg cada, que eventualmente se 

encontrem sendo colhidos na Fazenda São João I, situada na Rodovia 158 

sentido Água Boa-MT, ande 12,49 km, vire à direita + 6km, em Ribeirão 

Cascalheira-MT, e registrada sob a matrícula nº 1.951, ou então, que se 

encontrem depositados em nome dos executados no armazém 

CARAMURU ALIMENTOS S/A, situado na Rodovia MT 326, KM 06, zona 

rural, no município de Canarana-MT, CEP: 78.640 -000; CARAMURU 

ARMAZÉNS GERAIS, situado na Rodovia Maestro 240, KM 45, Água 

Boa-MT, CEP: 79.635 -000; ARMAZÉM COOCAM, situado na Rodovia BR 

-158, KM 407, s/n, zona rural, em Ribeirão Cascalheira-MT, CEP: 

78.675-000 e armazém AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, Estrada 

R-4 Lote Rural 179 A, Querência-MT, 78643-000, locais para onde os 

grãos colhidos pelos executados devem estar sendo destinados. 

EXPEÇA-SE o respectivo mandado, que deverá ser cumprido na 

propriedade rural onde foram plantados os grãos e no Armazém localizado 

nesta comarca, em um primeiro momento. Caso não haja êxito, 

expeçam-se os mandados para cumprimento da diligência, via carta 

precatória, nas comarcas onde estão localizados os demais armazéns 

indicados pela exequente. Ademais, na ocasião, deverá ser nomeado o 

representante legal do respectivo armazém como fiel depositário ou os 

próprios executados, no caso de cumprimento do mandado no imóvel onde 

está sendo realizada a colheita. Para cumprimento dos atos a serem 

executados, autorizo ao oficial de justiça que proceda na forma dos 

artigos 255 e 782, § único do CPC, se necessário. Além disso, autorizo 

também que seja ofertado eventual auxílio da exequente para 

deslocamento até o local da diligência, não dispensando o recolhimento 

das custas do oficial de justiça, que deverá se descocar em veículo 

próprio até o local. Devidamente cumprida a medida de arresto, nos termos 

do art. 806 c/c art. 813 do CPC, CITEM-SE os executados para que, em 15 

dias, efetuem a entrega da quantia total do produto individualizado nas 

respectivas CPR’s, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de atraso 

(art. 806, § 1°, CPC). Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo 

respectivo, considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a 

execução tão somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de 

prejuízos, se houver. Os executados, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão se opor à execução por meio de embargos, 

a serem opostos no prazo de 15 dias. Os embargos à execução serão 

distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas 

autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal (art. 

914 e seguintes, CPC). Nos termos do art. 828 do CPC, EXPEÇA-SE 

certidão de admissão da execução, com identificação das partes e do 

valor da causa. Caso não efetuado o pagamento voluntário no prazo 

estipulado e não sejam acolhidos eventuais embargos com efeito 

suspensivo, desde já, DEFIRO seja expedida certidão de negativação dos 

nomes dos executados, a fim de que sejam inscritos nos órgãos de 

proteção ao crédito, com base no art. 782, §3º do CPC. Por fim, 

ressalte-se que a presente ação de execução foi distribuída em 

duplicidade, visto que também protocolada no plantão judiciário (código 

69214 – Apolo), sendo posteriormente registrada no PJE sob o número 

1000218-87.2020.8.11.0079. A esse propósito, esclareço que o trâmite 

processual será realizado exclusivamente nos presentes autos, 

oportunidade em que será cancelada a distribuição daqueles autos, 

conforme decisão proferida naquela sede. De mais a mais, o cumprimento 

desta decisão fica CONDICIONADO ao recolhimento das custas judiciais e 

das diligências do oficial de justiça, devendo as respectivas guias serem 

juntadas nos autos. Cumpra-se com urgência e eficiência. Expeça-se o 

necessário. Oportunamente, conclusos para deliberação. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-87.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO NOVO (EXECUTADO)

DIANA CANDIDA DE SIQUEIRA NOVO (EXECUTADO)

ROSIMAR CAMPANHA NOVO (EXECUTADO)

BRUNO FERNANDO NOVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000218-87.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA 

EXECUTADO: MARCOS ANTONIO NOVO, ROSIMAR CAMPANHA NOVO, 

BRUNO FERNANDO NOVO, DIANA CANDIDA DE SIQUEIRA NOVO Vistos. 

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta protocolada 

por Pantanal Agrícola Ltda em duplicidade com os autos número 

1000217-05.2020.8.11.0079. Por sua vez, o trâmite processual foi 

regularizado no bojo daqueles autos, oportunidade em que a inicial foi 

recebida por este juízo. Considerado a mencionada duplicidade, a parte 

autora postulou o cancelamento da distribuição dos presentes autos (id. 

31185346). Com efeito, RECONHEÇO a LITISPENDÊNCIA da petição inicial 

e, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito. Não há custas e tampouco honorários 
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advocatícios. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000798-38.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. P. D. O. (EXEQUENTE)

SIMONE DA PENHA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000798-38.2019.8.11.0052. EXEQUENTE: 

MARILIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA, SIMONE DA PENHA PEREIRA 

EXECUTADO: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SENTENÇA Relatório Aqui 

se tem executivo de alimentos fundado em título judicial, pelo rito da 

penhora ajuizado por M. da P. P. de O. representada por Simone da Penha 

Pereira em desfavor de José Francisco de Oliveira. A parte autora 

objetivou o recebimento das parcelas referentes a dívida alimentícia 

contraída pelo requerido. Foi determinado a expedição de mandado de 

citação, penhora e avaliação a fim de que o executado efetue o 

pagamento do débito. As partes entabularam acordo, no qual o executado 

reconhece a existência do débito e comprometeu-se em pagar a quantia 

de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), parcelado em 24 (vinte e 

quatro) prestações de R$150,00 (cento e cinquenta) reais, que será pago 

até o dia 10 (dez) de cada mês, tendo início a partir do mês de dezembro 

de 2019, mediante depósito na conta que o executado já realiza 

mensalmente o pagamento da pensão. O Ministério Público manifestou-se 

favorável ao acordo. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não 

havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que é 

caso de deferimento do pedido. Ante o exposto, por estar o acordo formal 

e materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO 

DO PRESENTE PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. Suspende-se o presente processo até o cumprimento da 

transação firmada entre as partes. Transcorrido o prazo de suspensão 

sem manifestação, certifique o trânsito em julgado e encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Tendo 

em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os 

honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo 

com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE 

certidão em favor do advogado. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000808-82.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI ANDRADE DE ASSIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000808-82.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

ELIAS DE SOUZA REU: VALDECI ANDRADE DE ASSIS Aqui se tem ação 

de reintegração/manutenção de posse movida por ELIAS DE SOUZA em 

face de VADECI ANDRADE DE ASSIS. A parte autora alegou, na petição, 

ser proprietário do lote 16, localizado na Rua dos imigrantes, quadra 01, 

bairro Vila Maria, Rio Branco/MT. Narra que a propriedade em questão era 

de propriedade de MARLI GOMES FERREIRA que, em 1994, o vendeu para 

SERGIO MENDES VIEIRA que, em 2014, a vendeu para o requerente. 

Segundo a inicial, no dia 03/10/2019, VADECI ANDRADE DE ASSIS 

procurou WALMIR DE SOUZA, que é filho do requerente e possui casa no 

local, para perguntar se havia interesse em vender o terreno, o que foi 

rejeitado por WALMIR. Todavia, no dia 03/10/2019, VALDECI novamente 

procurou o filho do requerente, para comunicar a compra do lote junto a 

pessoa chamada ESPEDIDO. Ainda segundo a parte autora, dias depois, 

WALMIR novamente foi procurado pelo requerido, para aceitar um acordo 

de divisão do lote, evitando uma discussão judicial, o que foi negado. é 

relatado que, aproveitando a ausência de WALMIR, VALDECI teria tomado 

posse do terreno, entrando com máquina pesada e derrubando árvores. 

Foi realizada audiência de justificação, onde foi rejeitado o pedido liminar 

realizado pela parte autora. A parte requerida, em contestação, arguiu as 

preliminares de: ilegitimidade ativa; impugnação ao valor da causa e; 

impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida ao requerente. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, bem como medida 

cautelar inominada para paralização de obra. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DAS PRELIMINARES a) Da ilegitimidade ativa A 

parte requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento 

de que, nos boletins de ocorrência, juntados pelo requerente, WALMIR DE 

SOUZA, seu filho, afirma ser o proprietário do lote em disputa. O requerido 

alega que ELIAS DE SOUZA não poderia propor a ação para defender o 

suposto direito de seu filho, que trata-se de pessoa maior e capaz. 

Analisando os autos, verifica-se não prosperar a alegação da parte 

requerida, pois, embora WALMIR DE SOUZA tenha se declarado 

proprietário do terreno durante os registros dos Boletins de Ocorrência, 

ELIAS DE SOUZA esclarece que seu filho apenas cuidava do lote. 

Ademais, visando comprovar ser o legítimo proprietário, o autor juntou aos 

autos extrato de IPTU referente ao período de 2001 a 2019, com data de 

16/10/2019, onde consta seu nome como proprietário do lote, o que 

confere a ele legitimidade para propor a ação. Rejeito, pois, a preliminar de 

ilegitimidade ativa. b) Da impugnação ao pedido de assistência judiciária 

gratuita Ao impugnar a o pedido de assistência judiciária gratuita, a parte 

requerida alega que o autor possui dois imóveis, sendo um no 

Assentamento Pingo do Ouro, Zona Rural de Rio Branco/MT e o outro na 

Rua dos Operários, nº 31, Bairro Vila Maria, Rio Branco/MT, informados na 

petição inicial. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á 

verdadeira a alegação de pobreza, na acepção jurídica da palavra, 

realizada por pessoa exclusivamente natural. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, 

quando se verificar a existência de fatos que possam demonstrar a 

capacidade financeira alegada pelo impugnante. Nesse sentido: EMENTA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO DE VALOR 

INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO 

-IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - 

REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO 

DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre 

a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. 

Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Desta forma, pode-se 

afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, neste 

caso ora analisado, com a simples declaração afirmada pelo autor, de que 

não possui condições de arcar com as custas processuais. Considerando 
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a condição econômico-financeira da parte autora declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Assim,rejeito a impugnação à 

concessão da gratuidade. c) Da impugnação ao valor da causa Ao 

impugnar o valor da causa, a parte requerida alega que, embora a parte 

autora tenha atribuído à causa valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

juntou aos autos Certidão de Avaliação emitida pela Prefeitura Municipal de 

Rio Branco (IDs. 28837162 e 255445505), atribuindo ao lote o valor de R$ 

70.487,48 (setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e 

oito centavos). A parte requerente alegou que para avaliar o lote a 

prefeitura levou em consideração somente o valor da área, sem 

considerar sua localização, acrescentando que tanto o autor como o réu 

confirmam que o terreno em disputa foi negociado por R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), conforme demonstra o contrato juntado aos IDs 28837159 e 

25544498. Segundo art. 292, inciso IV, do CPC na ação de reinvindicação 

o valor da causa será o da avaliação da área ou bem objeto do pedido. 

Embora a parte autora alegue que o valor da causa deve corresponder ao 

valor que o requerido alegou ter pago pelo lote, R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), o terreno é avaliado pela Prefeitura em R$ 70.487,48 (setenta mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), devendo 

ser este o valor da causa. Ademais, ressalta-se que esta ação tramitava 

no Juizado Especial Cível, mas foi remetida à Vara Única justamente 

porque o valor do imóvel, atribuído pela Prefeitura Municipal, excedia os 

parâmetros de fixação de competência do Juizado Especial Cível (ID 

26440080). Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pela 

parte requerida, para atribuir a causa o valor de R$ 70.487,48 (setenta mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). DA 

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PARA A PARALIZAÇÃO DE OBRA Em 

seu pedido, a parte autora alega o início de uma obra, por parte do 

requerido, no lote objeto deste processo. Tendo em vista que o terreno 

está "sub judice" e que há forte incerteza quanto a quem seja seu 

proprietário/possuidor, qualquer obra no local pode representar prejuízo a 

eventual direito do de qualquer das partes. Dessa forma, acolho o pedido 

de ELIAS DE SOUZA para determinar a paralisação imediata de qualquer 

obra no terreno. Intime-se o réu, com URGÊNCIA, USANDO ESTA DECISÃO 

COMO MANDADO, DEVENDO ELE SER ADVERTIDO DE QUE A OBRA LÁ 

EDIFICADA E A QUE VENHA A SER PRODUZIDA PODERÁ SER DEMOLIDA 

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM, ALÉM DE SER 

CONSIDERADO O PREJUÍZO PELO NÃO RESSARCIMENTO DAQUILO QUE 

JÁ FOI CONSTRUÍDO. INDEFIRO de expedição de ofício à Prefeitura 

Municipal de Rio Branco, haja vista a fiscalização administrativa não ser 

parte do processo possessório. Por todo o exposto, determino: I) Em 

razão da impugnação à gratuidade da justiça, INTIME-SE o autor para 

apresentar documentos para a aferição de sua hipossuficiência, como: a) 

o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) 

certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em seu nome; c) certidão do órgão de trânsito 

que demonstre a existência ou não de veículos em nome do requerente; II) 

INTIMEM-SE a partes da proibição de edificação de obras no lote em 

questão, sob pena de demolição em caso de descumprimento III) INTIME-SE 

o requerido para que suspenda imediatamente a obra em andamento, sob 

pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada 

dia de descumprimento. IV) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretender produzir. Em caso 

de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão. Considerando a Portaria-Conjunta n. 

249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, visando previnir o 

contágio ao COVID-19, determinou o fechamento das portas dos Fóruns 

do estado até dia 20/04/2020, e a Portaria-Conjunta n. 281/2020, também 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que prorrogou o período de 

fechamento até dia 30 de abril de 2020, SERVE CÓPIA DESTA DECISÃO 

COMO MANDADO. ALÉM DISSO, DIANTE DA URGÊNCIA QUE O CASO 

EXIGE, ENTREGUE-SE CÓPIA DESTA DECISÃO AO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO, DEVENDO ELE TOMAR AS 

PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO VIRAL. 

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos para julgamento da lide 

no estado em que se encontra. RIO BRANCO, 8 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA ÚNICA RUA CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – 

CEP.: 78.275-000 - FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 Processo n. 

1000004-80.2020.8.11.0052 REPRESENTANTE: ALINE BATISTA DE 

SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE LAMBARI D'OESTE, 

JOSUE FERREIRA Visto e bem examinado. Trato de MANDADO DE 

SEGURANÇA, com pedido LIMINAR – CRFB/88, art. 5º, LXIX e Lei n. 

12.016/2009 -, impetrado por ALINE BATISTA DE SOUZA, representando o 

interesse da infante A. de S. R., e tendo como autoridade 

coatora/impetrado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE-MT e o DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL 

FERNÃO DIAS PAES-, cujos pedidos são, entre outros, in limine e inaudita 

altera parte, a determinação para que a autoridade coatora possibilite o 

ingresso da infante o Pré-I Primeira Fase da Pré-escola, por meio de 

matrícula escolar. A impetrante alega, no remédio constitucional, que a 

Direção da Escola Municipal Fernão Dias Paes negou a matrícula da infante 

no Pré-I primeira fase da pré-escola (Educação Básica municipal), sob a 

alegação que a criança não comporta a idade mínima exigida. Diante da 

situação exposta, requer a concessão da liminar para compelir a 

autoridade coatora a proceder com a matrícula do infante, conforme 

exposto, até o julgamento da presente demanda, evitando-se a violação do 

direito à educação. A inicial veio instruída com os documentos 

necessários para o seu recebimento, contendo inclusive a justificação do 

Diretor da Escola Municipal Fernão Dias Paes, onde aduz que a matrícula 

da criança foi negada, pois se procedeu conforme os ditames da lei 

municipal - (Id. 27796277). É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas, assim como reduzida quantidade de servidores para atender a 

demanda. O mandado de segurança é concedido para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça, equiparando-se a esta, para os efeitos da Lei n. 12.016/09, os 

representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de 

entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as 

pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente 

no que disser respeito a essas atribuições – CRFB/88, art. 5º, LXIX; Lei n. 

12.016/09, art. 1º e § 1º. A petição inicial, que deverá preencher os 

requisitos estabelecidos pela lei processual e indicará, além da autoridade 

coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou 

da qual exerce atribuições - Lei n. 12.016/09, art. 6º, caput – uma vez que 

ao despachar a inicial, o juiz ordenará, entre providências outras, que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações, bem como que se dê ciência do 

feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito - Lei n. 12.016/09, art. 7º. A concessão de liminar em 

mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, 

cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 

12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a 

possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

medida, caso seja deferida apenas ao final do procedimento. No caso em 

análise, requer a impetrante a concessão da medida liminar inaudita altera 

parte para que a autoridade coatora possibilite o ingresso da infante ao 

Pré-I Primeira Fase da Pré-escola, por meio de matrícula escolar. De 

acordo com as provas pré-constituídas juntas, verifica-se que realmente 

houve uma negativa quando à efetivação da matrícula, sob a justificativa 
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que a criança não detêm 4(quatro) anos de idade até o dia 31/3/2020, mas 

tão somente no dia 21/5/2020. O magistrado subscrevente já decidiu no 

passado que o critério estabelecido de fixar idade completa até o dia 31 de 

março do ano em que ocorrer a matrícula, para que tenha o aluno direito à 

matrícula, afigura em confronto com a Constituição Federal, que garante a 

todos o direito à educação, sem qualquer limite de idade e, portanto, 

aparenta ilegal e abusivo o ato de indeferimento de matrícula com fulcro 

em limitação etária para o acesso ao ensino, mormente quando 

demonstrado nos autos que o(a) impetrante possui capacidade intelectual 

para ingresso, pois da data limite fixada - 4 (quatro) anos até 31/3 – a 

idade é completada após o decurso de tempo inferior a 2 (dois) meses, o 

que torna irrazoável que o fator cronológico analisado de forma estanque 

impeça a realização da matrícula. Sobre a implementação da educação, o 

Supremo Tribunal Federal já decidiu: “"DIREITO CONSTITUCIONAL E 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM 

CRECHE -PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA 

NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO – PRECEDENTES. A 

educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao 

Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo 

acesso a creches e unidades pré-escolares. 2. É possível ao Poder 

Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, 

de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja 

ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder 

Executivo. 3. Agravo regimental improvido". (STF, 2ª turma, Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário nº 464.143-SP, Relatora Ministra 

Ellen Gracie, j. 15.12.2009, DJe-030, DIVULG. 18.02.2010, PUBLIC. 

19.02.2010). No Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça já decidiu de 

maneira favorável ao pedido através de sua Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo e da Terceira Câmara Cível, in 

verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA DE CRIANÇA – 

CRECHE ESTADUAL – PORTARIA 301/12/SEDUC – RESTRIÇÃO DE 

ACESSO A MENORES DE DOIS ANOS ATÉ A DATA LIMITE – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO SUBSCRITOR DO ATO – 

AFASTAMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO À CRIANÇA 

– VIOLAÇÃO AO ECA - LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A restrição de acesso à creche escola 

estadual de criança menor de dois anos à época da matrícula ou à data 

limite estipulada em Portaria Estadual lesa violentamente o direito 

constitucional de acesso à educação e ainda a previsão legal contida no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. “[...]uma Constituição Federal é 

fruto da vontade política nacional, erigida mediante consulta das 

expectativas e das possibilidades do que se vai consagrar, por isso que 

cogentes e eficazes suas promessas, sob pena de restarem vãs e frias 

enquanto letras mortas no papel. Ressoa inconcebível que direitos 

consagrados em normas menores como Circulares, Portarias, Medidas 

Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos 

consagrados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos 

e morais da nação sejam relegados a segundo plano. Prometendo o 

Estado o direito à creche, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e 

constitucional, para utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no 

sentido da erradicação da miséria intelectual que assola o país. O direito à 

creche é consagrado em regra com normatividade mais do que suficiente, 

porquanto se define pelo dever, indicando o sujeito passivo, in casu, o 

Estado. (...) Ad argumentandum tantum, o direito do menor à freqüência de 

escola, insta o Estado a desincumbir-se do mesmo através da sua rede 

própria. Deveras, matricular um menor de seis anos no início do ano e 

deixar de fazê-lo com relação aquele que completaria a referida idade em 

um mês, por exemplo, significa o mesmo que tentar legalizar a mais 

violenta afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da sociedade 

democrática anunciada pela Carta Magna, mercê de ferir de morte a 

cláusula de defesa da dignidade humana.” (Min. Luiz Fux – STJ – Resp 

753.565/MS)”. (MS 135828/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2013, Publicado no DJE 

25/07/2013) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - IDADE MÍNIMA IMPOSTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO DE TODA CRIANÇA 

E ADOLESCENTE - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - APELO 

IMPROVIDO. O Estado deve assegurar educação infantil às crianças de 

até 5 (cinco) anos de idade. Não há limitação constitucional relativamente à 

idade de ingresso nos diferentes níveis do ensino fundamental. 

Inadmissível que ato normativo de hierarquia inferior reduza, ou 

condicione, tal garantia constitucional. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE FALTA 

SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - LIMITE DE IDADE - 

MATRÍCULA EM MATERNAL - DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO 

E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SENTENÇA 

RATIFICADA. De acordo com a Constituição Federal e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o ensino infantil foi elevado à categoria de 

direito público subjetivo, sendo dever do Estado proporcionar o ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito. O fato de o menor não ter alcançado a 

idade mínima prevista por regulamentos administrativos não inviabiliza seu 

ingresso no sistema estadual de Ensino Infantil, porque a educação é um 

direito social que deve ser assegurado com absoluta prioridade a todas as 

crianças e adolescentes”. (Apelação / Reexame Necessário 26100/2015, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, 

Publicado no DJE 29/10/2015) Igualmente, Tribunais de Estados outros: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. MATRÍCULA DE 

MENOR EM ESCOLA PARTICULAR. SEIS ANOS INCOMPLETOS. ENSINO 

FUNDAMENTAL. IDADE. ARTIGO 205, DA CF. ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA 

SEGURANÇA. Deve ser confirmada a sentença que concede a segurança 

para autorizar a matrícula, no primeiro ano do ensino fundamental, uma 

vez que a negativa contraria o disposto na Constituição da República que 

assegura educação infantil a todas as crianças, ainda que menor de 06 

(seis) anos de idade. Da conjugação da leitura da CF/ 1988 com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente é possível constatar a garantia dada à 

criança de ter acesso ao ensino pré-escolar e ao fundamental, bem como 

aos níveis mais elevados de escolaridade. Não há nenhuma norma que 

fixe o limite de idade para o ingresso no ensino fundamental”. (TJ-MG - 

REEX: 10414150006016001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, 

Data de Julgamento: 18/02/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 02/03/2016) “REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO 

DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA DE MENORES EM 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ARGUMENTO DE FALTA DE IDADE 

MÍNIMA QUANDO DA DATA DA MATRÍCULA – ILEGALIDADE – DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ENTE PÚBLICO EM PROMOVER A EDUCAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Assim, não se pode 

colocar obstáculos burocráticos que impeçam o acesso da criança no 

Pré-Nível I em razão de não contar com a idade determinada na Resolução 

n.º 06/2010 do Ministério da Educação quando da data da matrícula, 

principalmente quando faltavam apenas 19 dias para a menor completar o 

tempo de vida exigido”. (TJ-MS - REEX: 08001806720148120006 MS 

0800180-67.2014.8.12.0006, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 15/09/2015, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 16/09/2015) “REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

EDUCAÇÃO INFANTIL. NEGATIVA DE MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. 

IDADE MÍNIMAResolução nº 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito 

Federal. INAPLICABILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

art. 134, parágrafo único, da Resolução nº 1/2012, do Conselho de 

Educação do Distrito Federal, que exige a data de 31 de março como limite 

de idade para o ingresso na Educação Infantil, deve ser interpretado em 

harmonia com a Constituição Federal, sem imposição de data limite para a 

matrícula. 2. Remessa oficial não provida”. (TJ-DF - RMO: 

20140111774246, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/05/2015 . Pág.: 236) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ECA. MATRÍCULA. EDUCAÇÃO. ENSINO. PRÉ-ESCOLA. 

IDADE MÍNIMA. O critério de idade não pode obstaculizar o acesso à 

pré-escola da criança que atingirá a idade exigida em poucos dias. 

Ademais, deve ser mantida a situação quando matriculada a criança por 

ordem judicial, superada a questão da idade, porquanto contraproducente 

seria a reforma da sentença. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Apelação Cível Nº 70054906003, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/04/2014)”. (TJ-RS - 

AC: 70054906003 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 22/04/2014) “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de 

Segurança Pretensão visando obter matrícula de ingresso no Ensino 

fundamental no ano de 2012 Óbice imposto tão somente em razão de 

completar o infante 6 anos de idade após a data limite fixada na 

Deliberação do CEE nº 73/2008 Inadmissibilidade Ilegalidade do ato 

consubstanciado em violação a direito fundamental da criança Afronta ao 
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art. 208, IV, da CF - Sentença concessiva da segurança mantida 

RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO E REEXAME NECESSÁRIO 

DESPROVIDO. 1. A tutela do direito fundamental da criança de 

matricular-se no Ensino Infantil III, do ensino fundamental, é garantia 

constitucional que não pode encontrar óbice em ato normativo de inferior 

hierarquia. 2. "O prazo para recorrer de acórdão concessivo de 

segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões, e não da 

anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão." (Súmula 392 

do STF)”. (TJ-SP - REEX: 00002027920128260220 SP 

0000202-79.2012.8.26.0220, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de 

Julgamento: 28/05/2013, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

29/05/2013) “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA 

MENOR COM 06 ANOS DE IDADE INCOMPLETOS - MATRÍCULA NA 1ª 

SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONCLUSÃO DO ENSINO 

PRE-ESCOLAR COM APROVEITAMENTO - DECISÃO LIMINAR, 

CONFIRMADA NA SENTENÇA, DETERMINANDO A MATRÍCULA, JÁ 

CUMPRIDA PELA AUTORIDADE ESCOLAR AUSÊNCIA DE APELO 

VOLUNTÁRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME 

NECESSÁRIO. 1. Autora que teve matrícula negada para 1º ano do ensino 

fundamental por limite etário, com base na Resolução do Conselho 

Nacional de Educação n. 01/2010 que determina que a criança deve ter 06 

anos completos até 31 de marco do ano da matrícula. Autora que completa 

06 anos no dia 08/04, ou seja, apenas 08 dias após tal data. 2. Lei 

Estadual de n. 5488 de 2009 que determina que a criança tem direito à 

matrícula no 1º ano do ensino fundamental que completar 06 anos até 31 

de dezembro do ano em curso. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade de 

n. 51/2009, Relator Des. Sérgio Verani, da Lei 5448/2009 julgada 

improcedente pelo órgão Especial, sob o argumento de que "não há 

proibição para a criança de 5 anos ingressar no 1º ano do Ensino 

Fundamental. A matrícula estará subordinada ao desenvolvimento e a 

capacidade de cada um (art. 208, V, da CRFB)". 4. Manutenção da 

sentença em sede de reexame necessário. SENTENÇA MANTIDA EM 

REEXAME NECESSÁRIO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC”. 

(TJRJ, REEX 00231434420118190061 RJ 0023143-44.2011.8.19.0061, 

Relator(a) DES. MARCELO LIMA BUHATEM, Julgamento em 09/04/2014, 

Órgão Julgador VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Publicação em 

16/04/2014 12:57). A Constituição Federal aponta como dever do Estado 

com a educação a sua efetivação mediante a garantia de acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um – art. 208, V - e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação permite a progressão de séries, valorizando os 

aspectos qualitativos do educando, não apresentando apenas um único 

critério para promoção para uma nova etapa de ensino. Ao revés, faculta 

às instituições de ensino a escolha de critérios que possibilitem a 

progressão, a partir das condições pessoais do aluno. Ocorre que, por 

seis votos a cinco, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 

constitucional a fixação da data limite de 31 de março para que estejam 

completas as idades mínimas de quatro e seis anos para ingresso, 

respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental. A decisão 

da Corte foi tomada em 1º de agosto de 2018, na conclusão do julgamento 

conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 17 e da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 292, que 

questionavam exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e em normas do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). Portanto, prevaleceu o entendimento do relator, ministro 

Luiz Fux, no sentido de que as exigências de idade mínima e marco 

temporal previstas nas resoluções do CNE foram precedidas de ampla 

participação técnica e social e não violam os princípios da isonomia e da 

proporcionalidade, nem o acesso à educação. Votaram nesse sentido os 

ministros Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, 

Marco Aurélio e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, o que afasta 

o fundamento relevante do pedido liminar, pois deve ser seguido pelo 

Poder Judiciário. Isso posto, ausente fundamento relevante porque em 

contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, 

INDEFIRO/DENEGO a medida LIMINAR para o fim de suspender o ato que 

deu motivo ao pedido de matrícula da impetrante A. de S. R., criança 

nascida em 21 de maio de 2016, na ESCOLA MUNICIPAL FERNÃO DIAS 

PAES, especificamente no Pré-I da Primeira Fase (pré-escola). Contudo, 

DETERMINO a intimação, através do advogado/defensor público, a 

notificação do(as) coator(as), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestem as informações, que se dê ciência do processo ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, 

ingresse – Lei n. 12.016/09, art. 7º, Ia III – e, por fim, findo o prazo do(a) 

coator(a), remeta os autos ao(à) representante do Ministério Público, que 

opinará no prazo fixado de 10 (dez) dias, retornando-me concluso como 

ou sem parecer/manifestação deste – Lei n. 12.016/09, art. 12, caput e 

parágrafo único. Inclua o processo entre as prioridades de julgamento – 

Lei n. 12.016/09, art. 7º, §4º. Cumpra, expedindo o necessário, entre os 

quais o mandado notificatório. Às providências. De Araputanga-MT por Rio 

Branco-MT, 28 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. 

C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31932 Nr: 390-74.2013.811.0052

 AÇÃO: Avaria a Cargo do Segurador->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Garrido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o 

mérito da demanda e, com isso, julgo extinto o processo.

Sem custas, considerando que o feito processou-se com os benefícios da 

justiça gratuita.

Condeno o autor a pagar à parte requerida os honorários advocatícios, no 

montante equivalente a 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa, 

mas, em razão de gozar o autor da gratuidade judiciária, a exigibilidade da 

verba fica suspensa.

Publique-se. Intime-se.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento n. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição 

de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56414 Nr: 3756-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José 

Jacinto de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Rio 

Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda, resolvendo o 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para confirmar a tutela antecipada proferida inicialmente, e condenar 

os requeridos a fornecerem à José Jacinto de Melo o procedimento 

cirúrgico consistente em 05 (cinco) aplicações de injeções intravítreas 

com antiangiogênico (aflibercept – Eylia) no olho esquerdo.

Isento os requeridos do pagamento de despesas, custas processuais nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 

18 da Lei n. 7.347/1985 e disposto no artigo 128, §5º, inciso II, alínea a, da 

Constituição Federal, que veda a percepção de tal verba pelo Ministério 

Público.

 Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4º, 

do CPC.

Com o transito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo na condição 

de findo, mediante adoção e anotações de praxe.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 2609-21.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leone Dutra de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Oliveira de Souza, André Oliveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Defiro o pedido de produção de prova testemunhal, conforme requerido e, 

para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

setembro de 2020, às 15h, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Intimem-se a parte autora e réus, pessoalmente, para prestarem 

depoimento pessoal na data e local designados, advertindo-a de que seu 

não comparecimento implicará em confissão tácita, sujeitando-se, ainda, à 

aplicação de multa, nos termos do Página 693 art. 385, §1º, do CPC

Indefiro o pedido de realização de Auto de Constatação por Oficial de 

Justiça.

Isso porque se faz necessário a realização de perícia por técnico 

equipado e com capacidade técnica para precisão dos limites de 

propriedade.

Sendo assim, NOMEIO perito judicial o Engenheiro Rogerio José Pinto, 

endereço Rua José Tavares de Menezes, casa 350, Centro, Rio 

Branco/MT, telefone (65) 9810-51497/99609-0464, e-mai l 

rogerio_agro@yahoo.com.br.

INTIME-SE o Sr. Perito acerca da sua nomeação, para que cumpra o 

encargo, independentemente de compromisso, bem como para fazer a 

proposta dos honorários periciais, currículo, com comprovação de 

especialização.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento/suspeição do perito nomeado, bem como indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos.

Com a proposta, INTIME-SE o autor para pagamento do valor dos 

honorários periciais, ficando consignado, desde já, que uma vez 

depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será desde logo 

liberado para os inícios dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente 

será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final.

Fixo prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório final, 

contados a partir da liberação da primeira metade do valor dos honorários 

periciais.

Após a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação no pra

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 2663 Nr: 364-96.2001.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Santos Comércio Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de reconhecimento de fraude à execução apresentado pela parte 

exequente.

Em prosseguimento ao feito, DEFIRO o pedido da parte exequente 

consistente na busca e bloqueio de ativos penhoráveis via BacenJud, a 

fim de satisfazer o crédito exequendo, e na hipótese de insucesso, seja 

realizada pesquisa e penhora através do RENAJUD e, ainda, se 

necessário, pesquisa pelo INFOJUD sobre bens e valores do executado.

 Pratiquem-se os atos próprios, para localização de ativos penhoráveis 

pelo Sistema BacenJud, efetuando-se o bloqueio de valor bastante para 

satisfazer a dívida exequenda, no valor atualizado em R$ 31.170,10 

(28/01/2016).

Sendo frutífera, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, 

para que se manifeste em 5 dias para fins o §2º do artigo 854 do CPC, que 

pode se manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

Caso venha aos autos impugnação à penhora realizada, CERTIFIQUE-SE 

acerca de sua tempestividade e façam-me os autos conclusos.

De outro norte, não obtendo êxito as penhoras assinaladas, intime-se a 

exequente para que, em 30 (trinta) dias, se manifeste objetivamente em 

prosseguimento.

Frise-se que, decorrido o prazo supra sem manifestação que implique no 

impulsionamento do feito, remetam-se os autos ao arquivo provisório, 

ficando a parte exequente intimada de que os efeitos previstos no artigo 

40 da Lei 6.830/1980 serão produzidos independentemente de nova 

intimação da Fazenda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000215-19.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MARCELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000215-19.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

MARIA MARCELO DE SOUZA REQUERIDO: LUCAS MARCELO DOS 

SANTOS Aqui se tem ação de interdição, cumulada com pedido de 

curatela, proposta por Maria Marcelo de Souza em face de Lucas Marcelo 

dos Santos. A requerente alegou, na petição inicial, que o demandado, 

atualmente com 21 anos de idade, é analfabeto e portador de 

esquizofrenia (CID 10: F20), o que lhe impede de exercer os atos da vida 

civil. A requerente, na qualidade de genitora do demandado, pretende 

obter a interdição dele a fim de que possa representá-lo na prática de 

todos os atos da vida civil, resguardando seus direitos e 

proporcionando-lhe segurança. Relatou que a presente medida judicial 

visa, sobretudo, possibilitar a representação do demandado para fins de 

pleitear a manutenção de benefício previdenciário. Ante tais asserções, a 

parte autora pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, para o fim de ser nomeado curador provisório do interditando. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da assistência judiciária 

gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte autora, 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Da 

tutela antecipada de urgência A curatela provisória pode ser concedida de 

forma antecipada e provisória quando verificada a existência de urgência 

na forma dos artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Para demonstrar a probabilidade do direito, a parte autora 

apresentou exames clínicos e receituários que atestam o quadro clínico 

descrito na inicial e, sobretudo, um laudo médico emitido por um 

especialista em neurologia, Dr. Lucas M. dos Santos, desde 09/2016, 

atestando sua incapacidade para responder pelos atos da vida civil e 

dependência de terceiros para cuidados do dia a dia, (Id. 30829054 – 

laudo médico emitido em 19/09/2019). A legitimidade para propor a 

presente ação foi comprovada pela genitora do interditando por meio de 

Certidão de Nascimento e Cédula de Identidade de Registro Geral que 

instruem a petição inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil pode 

se evidenciado pela necessidade do interditando ser representado por 

sua genitora, ora demandante, perante o Instituto Nacional do Seguro 

Social, visando o restabelecimento/manutenção de benefício 

previdenciário de pensão por morte, tratando-se, pois, de verba de 

natureza alimentar. Dito isso, preenchido os requisitos legais dos artigos 

300 e 749, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, e 

nomeio Maria Marcelo de Souza como curadora provisória do interditado, 

com o objetivo de que a primeira pratique os atos necessários perante o 

Juízo de direito, especialmente para poder representá-lo junto ao INSS 
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para fins de pleitear a manutenção de benefício previdenciário, sendo que 

a necessidade de se especificar os atos a serem praticados pelo curador 

decorrem da disposição contida no artigo 749, parágrafo único, do alusivo 

códex. Em tempo, designo audiência de entrevista de que trata o artigo 

750, do Código de Processo Civil, para o dia 04 de junho, às 15h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá por finalidade aferir a 

extensão a que se dará a curatela. Cite-se e intime-se a parte 

requerida/interditanda para comparecer à entrevista/audiência designada, 

Frise-se que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da entrevista 

designada, a parte interditanda poderá impugnar o pedido de interdição. 

Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-89.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DE AZEVEDO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA ÚNICA RUA CÁCERES, S/N., CENTRO, RIO BRANCO-MT – 

CEP.: 78.275-000 - FONE/FAX: (65) 3257-1295/1365 DECISÃO Processo n. 

1000620-89.2019.8.11.0052 AUTOR(A): LURDES DE AZEVEDO 

CARVALHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem 

ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito à concessão 

do benefício previdenciário por incapacidade de segurada obrigatória 

(empregada), proposta por Lurdes de Azevedo Carvalho em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social. A parte autora alegou, na petição 

inicial, ser portadora de diversas patologias de natureza ortopédica, 

quadro clínica que lhe incapacita para o exercício de atividade laboral. 

Asseverou ter postulado administrativamente a concessão do benefício 

previdenciário por incapacidade, em 18/02/2019, pleito esse indeferido 

pela parte requerida, sob a justificativa de não constatação da 

incapacidade para o trabalho ou para atividade habitual. Ante tais 

asserções, a requerente pugnou pela concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, para o fim de que a requerida conceda 

desde logo o benefício previdenciário por incapacidade. A parte autora 

recolheu as taxas e custas de distribuição inicial. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Da dispensa da audiência de conciliação – ente 

público/Autarquia Federal Assinalo, por oportuno, que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos dessa natureza, a parte requerida, tratando-se de 

Fazenda Pública, não concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da 

autora. Da tutela de urgência Verifica-se que parte autora pediu a 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente em que a parte 

requerida conceda desde logo o benefício previdenciário por 

incapacidade. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão 

previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, verifica-se a probabilidade do direito da autora por 

meio dos documentos clínicos acostados aos autos. Os relatórios médicos 

presentes nos autos dão conta que a autora é portadora do quadro clínico 

descrito na petição inicial (CID 10: M54.1, M-47.0, M-51.1, e outras). 

Verifica-se, ainda, que a autora se encontra em tratamento clínico desde 

06/2018, e apresenta quadro clínico sugestivo da patologia CID 10: M54.1, 

em uso regular e contínuo de medicação controlada, com indicação de que 

não apresenta condições para exercer atividade laboral, conforme 

atestado médico datado de 26/06/2019, (Id. 22324216). De outro vértice, o 

perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia 

na possibilidade de agravamento do quadro clínico da autora, caso tenha 

que desempenhar atividade laboral, levando-se em consideração a 

recomendação médica pela incapacidade laborativa, assim como pela 

própria natureza alimentar do benefício em questão. Desse modo, em 

análise perfunctória, própria desta fase processual, verifica-se que a 

requerente logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos 

legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA para determinar à parte requerida que proceda com a 

implantação do benefício de auxílio-doença em favor da requerente até 

ulterior decisão que venha revogar a medida liminar ou até que haja o 

julgamento do mérito da presente demanda. Via de consequência, 

determino seja encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente instruído pela 

integralidade dos documentos que o referido setor de implantação reputa 

necessários. O descumprimento injustificado desta ordem implicará em 

execução de multa a ser oportunamente arbitrada, além de remessa das 

peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao 

manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Lado outro, determino que seja procedida a citação e intimação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de 30 dias. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte requerida apresentar, desde logo, quesitos 

e indicar assistente técnico, bem como poderá arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte 

requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para réplica e/ou 

apresentar de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem 

como para que possa indicar assistente técnico, caso já não esteja 

apresentado com a petição inicial, bem como poderá arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito. Assim, nomeio, desde já, como perito o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, para efetuar a perícia em 

data e horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. 

Intime-se/notifique-se o perito nomeado para o encargo, via E-mail ou 

telefone, para que apresente a proposta de honorários no prazo de 5 

(cinco) dias. Com a proposta, intime-se as partes para que manifestem-se 

acerca do orçamento apresentado em 15 (quinze) dias. Não havendo 

impugnação à proposta de honorários periciais, intime-se a parte autora 

para efetuar o pagamento do valor dos honorários, ficando consignado, 

desde já, que uma vez depositado o referido importe, 50% (cinquenta por 

cento) será desde logo liberado para a realização da perícia determinada, 

sendo que o remanescente será liberado logo após o protocolo do 

relatório/laudo médico final nos autos. Advirto ao perito que o laudo pericial 

deverá ser elaborado em consonância com o disposto no artigo 473 do 

Código de Processo Civil, bem como que deverá assegurar aos 

assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e 

dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos 

autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (CPC, artigo 466, § 2º). 

Fixo o prazo de 30 dias para apresentação do relatório/laudo médico, 

contados a partir da realização da perícia. Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes e os seguintes 

quesitos do Juízo: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) É possível dizer quando a incapacidade será 

cessada (prognóstico)? Se sim, em quanto meses ou anos? Intime-se a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento 

na data e local agendados. Por fim, elaborado o laudo médico e 

encartados aos autos, intimem-se as partes para manifestação em 15 

dias. Com o cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o 

prazo de resposta correspondente a cada uma das intimações 

determinadas, voltem-me os autos conclusos para julgamento. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000680-62.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEFA LIMA DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

JOSE PEDRO DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000680-62.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

JOSE PEDRO DE CERQUEIRA, LEFA LIMA DE CERQUEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Aqui se 

tem ação de incorporação de rede elétrica particular por concessionária 

ou permissionária de energia elétrica cm pedido de restituição dos valores 

empregados na construção de rede elétrica, proposta por José Pedro de 

Cerqueira e outros em face de Energia Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. A parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita. Foi 

determinada a intimação do requerido para fornecer elemento para melhor 

avaliação de eventual hipossuficiência. O autor informou que, com o 

equilíbrio financeiro alcançado, poderá arcar com as custas processuais, 

requerendo que os autos sejam remetidos à contadoria para que seja 

realizado o cálculo das custas para pagamento. É o relatório. Decido. 

Indefiro o pedido da parte autora formulado para remeter os autos à 

contadoria, tendo em vista que é possível a expedição da guia de 

recolhimento pelo site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Intime-se o 

autor para o recolhimento das custas, no prazo de 15 (dias). 

Oportunamente, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos 

pedidos iniciais. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000118-53.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE JESUS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000118-53.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

WALMIR DE JESUS FERREIRA REU: BANCO DAYCOVAL S/A Aqui se tem 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de 

indébito e compensação por dano moral, proposta por Walmir de Jesus 

Ferreira em face de Banco Daycoval S.A. A parte autora alegou, na 

petição inicial, não ter relação jurídica com a requerida. Todavia, constatou 

que requerida tem realizado descontos em sua folha de pagamento de 

benefício previdenciário, referente a um suposto empréstimo consignado, 

embora não tenha contratado tal empréstimo. Ante tais asserções, a parte 

autora requereu a procedência da demanda, para o fim de declarar a 

inexistência de relação jurídica com a requerida e condená-la à repetição 

de indébito e compensação por dano moral. Recebida a inicial, este Juízo 

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinado a suspensão dos 

descontos referente ao Contrato n. 554835578/17. A presente demanda 

versa sobre relação de consumo com inversão do ônus da prova deferido 

por este Juízo, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Realizada a 

audiência de conciliação, não houve composição. A parte requerida, na 

contestação, arguiu a incidência da decadência e da prescrição como 

prejudiciais de mérito. No mérito, alegou a existência de relação jurídicas 

entre as partes e a ausência dos requisitos para configurar a 

responsabilidade civil e, ao final, pugnou pela improcedência da demanda. 

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando as 

matérias levantadas pela requerida (prejudicial de mérito e mérito). A parte 

autora pugnou pela produção de prova técnica pericial (grafotécnica). A 

parte requerida pugnou pela expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. 

para que presente extrato bancário do autor nos meses em que houve 

depósito do empréstimo discutido nestes autos. Também pugnou pela 

produção de prova testemunhal e pelo depoimento pessoal do autor. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Do pedido de reconsideração da 

tutela A parte requerida apresentou pedido de reconsideração da decisão 

que antecipou os efeitos da tutela de urgência em favor da parte autora, 

determinando a suspensão dos descontos mensais referente ao contrato 

discutido nestes autos. De proêmio, indefiro o pedido da parte autora, 

porquanto não se insurgiu por meio do recurso cabível contra a referida 

decisão, tendo, portanto, seu direito precluído. DA PREJUDICIAL DE 

MÉRITO Da prescrição e decadência Inicialmente, destaca-se que a 

relação jurídica dos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) e não pelo Código Civil como suscitado pela requerida, por tratar-se 

de relação de consumo, pois a parte autora alegou dano material e moral 

decorrente de descontos mensais em seu benefício previdenciário por 

empréstimo consignado que não contraiu, porquanto, suspostamente, não 

mantém relação jurídica com a requerida. Sendo assim, a parte autora 

busca o reconhecimento judicial de inexistência de relação jurídica com a 

requerida e, consequentemente, a compensação por dano moral 

decorrente dos prejuízos causados. Desse modo, tratando-se de 

pretensão deduzida por consumidor em face do fornecedor de serviços 

ou produtos, com pedidos relativos à declaração de nulidade de contrato 

em decorrência da prestação de um serviço não contratado, repetição de 

indébito e indenização por danos morais, não se aplicam os prazos 

prescricionais previstos no Código Civil, haja vista a configuração de 

relação de consumo, nem mesmo os prazos decadenciais estabelecidos 

para os casos de vícios do serviço (art. 26, do CDC). Em casos tais, a 

questão deve ser analisada à luz do prazo prescricional de 5 (cinco) anos 

estipulado no art. 27, do CDC. Este dispositivo é claro em trazer o prazo 

prescricional de 5(cinco) anos para a reparação dos danos causados 

pelo fato do serviço, prazo que se inicia a partir do conhecimento do dano 

e da sua autoria. No presente feito, as partes discutem a (in)existência 

relação de jurídica em decorrência do Contrato n. 55-4835578/17, 

conforme indicação nos dos descontos contidos no extrato de benefício 

da parte autora, com data base em 29/06/2017, de acordo com o 

demonstrativo de operação apresentado pela requerida, (Id. 18679986). 

Dito isso, verifica-se que o termo inicial para contagem do prazo 

prescricional quinquenal iniciou-se em 29/06/2017 e, tendo a parte autora 

ingressado com a presente demanda em 15/02/2019, não há que se falar 

em se falar em prescrição, porquanto não decorreu 5 (cinco) anos. Lado 

outro, ainda que considerasse o Contrato n. 50-3420936/15, tido por 

contrato originário que deu ensejo ao Contrato de refinanciamento n. 

55-4835578/17, também não há que se falar na incidência da prescrição, 

porquanto entre a data da suposta celebração (24/02/2015) até a data de 

ingresso da presente demanda (15/02/2019) não decorreu o prazo de 5 

(cinco) anos. Portanto, rejeito a arguição de prescrição da pretensão da 

parte autora. Da produção de provas Defiro o pedido da parte requerida 

para que seja expedido ofício ao Banco do Brasil S.A. (Agência 2536-4) 

para que, no prazo de 15 dias, apresente extrato bancário do autor, 

Walmir de Jesus Ferreira, portador do CPF n. 156.206.621-87, relativo aos 

meses de fevereiro de 2015 e junho de 2017, com o fim de que seja 

demonstrado o suposto valor recebido em virtude do contrato discutido 

nestes autos. Expeça o ofício instruindo-o com o necessário. Indefiro o 

pedido da parte requerida de produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal do autor, por tratar-se de diligências meramente 

protelatórias, cujos fatos controvertidos poderão ser comprovados por 

meio de prova documental deferida. Indefiro a produção de prova técnica 

(grafotécnica) formulado pelo autor, tendo em vista que esta Comarca 

encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos técnicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas quando há um número significativo (em média 20 

perícias semelhantes) tem-se logrado nomeação dos peritos técnicos. 

Assim, a nomeação do perito técnico para perícia grafotécnica 

representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Lado outro, verifica-se 

que os fatos controvertidos poderão ser esclarecidos por meio de prova 

documental já deferida. Da assistência judiciária gratuita A assistência 

judiciária gratuita pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, desde 

que se comprova não estarem mais presentes os requisitos para a sua 

concessão. Compulsando a petição inicial e os documentos que a 

instruem, verifica-se que a parte requerente percebe o benefício 

previdenciário de aposentadoria no valor de R$ 3.294,40 e, nesses casos, 

em tese, poderiam arcar com as custas processuais. Desta forma, 

pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, 

neste caso ora analisado, com a simples declaração afirmada pelo autor, 

de que não possui condições de arcar com as custas processuais no 

momento. Ante o exposto, não havendo demonstração com precisão que 

a parte autora se enquadra, ainda que temporariamente, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é necessário que sejam 

trazidos aos autos outros documentos que forem julgados pertinentes 

para análise do pedido. Intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

causídico constituído, para que, em 15 (quinze) dias, forneça outros 

elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou procede 

ao pagamento das taxas e custas iniciais. Poderá o autor apresentar: a) 
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do inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) das 

certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em seu nome; c) da certidão do órgão de 

trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome; d) 

certidão de existência ou inexistência de propriedade de semoventes. No 

mesmo prazo, deverá apresentar a qualificação completa de seu cônjuge, 

trazendo aos autos elementos que indiquem, a condição econômica dele, 

tudo para efeitos de se analisar a condição econômica doméstica, quesito 

essencial para se aferir a necessidade de concessão da gratuidade dos 

serviços judiciários. Frise-se que eventual inércia implicará na extinção da 

presente demanda. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-69.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTAMARCAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000201-69.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA REU: DELTAMARCAS COMERCIO DE 

PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP Aqui se tem ação de indenização 

proposta por Geraldo Severino De Oliveira em desfavor de Deltamarcos 

Comércio De Produtos Naturais LTDA - Supercalcio D. Verifica-se que não 

foi possível a citação da parte requerida, restando a audiência de 

conciliação infrutífera. A parte autora requereu a citação por meio 

eletrônico, o qual restou indeferido por este Juízo. O autor requereu a 

realização de buscas nos sistemas disponíveis para localizar o endereço 

atualizado do requerido. É o relatório. Decido. Pratiquem-se os atos 

próprios para localização do endereço do requerido, pelos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Tendo êxito, expeça-se o necessário 

para citação. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000662-41.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENILZA RODRIGUES DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RIO BRANCO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000662-41.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

RUBENILZA RODRIGUES DUTRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RIO BRANCO/MT Aqui 

se tem ação declaratória de nulidade contratual cumulada com cobrança 

de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), proposta 

por Rubenilza Rodrigues Dutra em face do Estado de Mato Grosso. A 

parte autora foi intimara para emendar a inicial, fazendo constar a sua 

qualificação profissional completa, bem como para apresentar outros 

documentos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência 

econômica. A parte autora cumpriu com a diligência à Id. 26201209. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No presente feito, consta-se que a 

parte autora ostenta a qualificação profissional como professora e aufere 

a renda mensal brutal no valor de R$ 4.352,70, função que alegou, na 

petição inicial, ser desempenhada em situação de emprego regular desde 

20/02/1995, não sendo crível concluir que o pagamento das taxas e 

custas de distribuição inicial poderá causa prejuízos ao seu sustento ou 

de sua família. Ante o exposto, por não ter sido efetivamente comprovado 

que a requerente se enquadra na condição de hipossuficientes, ainda que 

momentaneamente, e que o pagamento das custas acarretaria prejuízo ao 

seu sustento e de sua família, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÀRIA GRATUITA. Diante disso, fixo o prazo impreterível de 15 

(quinze) dias para que a parte autora realize o pagamento das taxas e 

custas iniciais, sob risco de cancelamento da distribuição do presente 

feito. Após o decurso de prazo, tornem-me os autos conclusos. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000275-26.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES FANE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000275-26.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

GILMAR GONCALVES FANE REU: INSS Aqui se tem ação em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao restabelecimento de 

benefício previdenciário por incapacidade, proposta por Gilmar Gonçalves 

Fane em face do Instituto Nacional do Seguro Social. No caso em exame, 

constata-se que o requerente ostenta a qualificação profissional de 

carteiro, empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e 

amealhava a remuneração mensal de R$ 4.152,78 (quatro mil, cento e 

cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), razão pela qual foi 

oportunizado, conforme se denota da decisão anterior (Id. 24743509), a 

apresentação de outros elementos para auferir a sua hipossuficiência 

econômica, mediante a exibição do rol de documentos listados. O 

requerente colecionou apenas a Declaração de Imposto de Renda, 

referente ao ano calendário de 2017, tendo alegado a ser isento do IR do 

ano calendário de 2018 e encontrar-se afastado das atividades laborais. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Embora devidamente intimado 

para apresentar inteiro teor da última declaração de imposto de renda ou 

comprovante oficial de dispensa, certidões dos Cartórios de Registro, 

certidão do DETRAN-MT e certidão do INDEA-MT, o autor limitou-se a 

acostar aos autos a Declaração de Imposto de Renda referente ao ano 

calendário de 2017, alegando suposta isenção nos anos seguintes sem, 

contudo, comprovar o alegado. Assim, da análise dos autos, não restou 

evidenciando que o requerente se enquadra na condição de 

hipossuficiente, notadamente por não apresentar os documentos exigidos 

por este Juízo, não sendo crível concluir que o pagamento das custas e 

despesas de distribuição de uma ação poderá causar prejuízos ao seu 

sustento ou de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Diante disso, fixo o prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias para que a parte autora realize o 

pagamento das taxas e custas iniciais, sob risco de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Após o decurso de prazo, tornem-me os 

autos conclusos, com urgência, para análise da petição inicial e 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000037-07.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO OAB - MT25084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUISEDEQUE (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000037-07.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

JOSE MARTINS REU: MELQUISEDEQUE Aqui se tem cumprimento de 

sentença homologatória de acordo judicial cumulada com obrigação de 

fazer, apresentado por José Martins em face de Melquisedec de Souza 

Franco. O objeto da fase de conhecimento versou sobre a reintegração de 

posse de um imóvel urbano, tendo a parte autora alegado, na petição, que 

o requerido não respeitou os limites divisórios e realizou algumas 

construções sem o seu consentimento (fosse séptica, muro e um pequeno 

cômodo) em parte de seu terreno. Em audiência de conciliação, as partes 

transigiram sobre o objeto da demanda, ficando pactuado que o requerido 

se compromete a derrubar o muro e demais edificações existentes, como 
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fosse e outras, mediante apresentação de mapa topográfico referente ao 

terreno, com delimitação exata da divisa. Comprometeu-se, ainda, em 

construir a outra metade do muro. A parte autora apresentou o presente 

pedido de cumprimento de sentença sob a alegação de descumprimento 

da obrigação de fazer, requerendo a aplicação das medidas previstas no 

artigo 536 do Código de Processo Civil. A parte requerida não é assistida 

por advogado constituído. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Altere-se o tipo de ação para a classe Cumprimento de Sentença; 

Intime-se a parte requerida/executada, pessoalmente, para que, no prazo 

de 15 dias, cumpra a obrigação de fazer conforme pactuado ou comprova 

nos autos o cumprimento da obrigação, sob risco de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento, sujeita a 

reajuste caso se manifeste ineficaz na efetivação deste comando (art. 

537, §1º, do CPC). Transcorrido o prazo de 15 dias para o cumprimento da 

obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para que o requerido/executado 

apresente sua impugnação ao cumprimento de sentença. Com o 

cumprimento de todas as diligências descritas e transcorrido o prazo de 

resposta correspondente a cada uma das intimações determinadas, 

voltem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000392-17.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI VITTORAZZI VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000392-17.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

VALDINEI VITTORAZZI VIEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Aqui se tem ação declaratória de 

inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais com 

pedido de tutela de urgência proposta por Valdinei Vittorazzi Vieira em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de tutela de urgência, bem como 

determinada a realização de audiência de conciliação (ID 26783265). 

Realizada audiência, esta restou infrutífera (ID 2802162). Contestação (ID 

29172633). Impugnação à contestação (ID 30268420). Os autos vieram 

conclusos para análise. É o relatório. Decido. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias para que as partes indiquem as provas pretendidas para deslinde do 

feito. Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão 

ser esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. No caso de ser pedida produção de 

prova técnica, deverão as partes formular quesitos e indicar assistente 

técnico, sob o risco de preclusão Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000652-94.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000652-94.2019.8.11.0052. REQUERENTE: 

WAGNER DE SOUZA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Aqui se tem 

ação declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de 

repetição de indébito e compensação por dano moral, com pedido de 

antecipação de tutela, proposta por Wagner de Souza Silva em face de 

Banco BMG S.A. Interposto agravo de instrumento visando reformar a 

decisão proferida por este Juízo que indeferiu o pedido de assistência 

judiciária, restou mantida a decisão de indeferimento. Sendo assim, 

intime-se a parte autora par ciência da decisão proferida na ID 29351646, 

bem como para que cumpra o disposto na ID 26795201, sob risco de 

indeferimento da inicial. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-02.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ PERETE (ESPÓLIO)

DULCINEIA MOURA PERETE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000242-02.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: OSMAR LUIZ PERETE e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 14 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33603 Nr: 540-21.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:14.856

 Visto e bem examinado.

 Considerando o decidido nos expedientes n. 0043759- 70.2019.811.0000 

e n. 0044143-33.2019.811.0000, com a revogação da Portaria n. 

1384/2018 e possibilidade que o magistrado titular da Comarca de Rio 

Branco, Dr. Marcos André da Silva, assuma-a a partir de 15/7/2019 

(segunda-feira), cessando a jurisdição do magistrado subscrevente e que 

atua em substituição legal desde 1/7/2019 em decorrêcia da designação 

da Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart para responder exclusivamente pela 

2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso e revogação da Portaria n. 

1375/2018-PRES, expediente n. 0042320-24.2019.811.0000, assim como o 

fato de não ser possível decidir o processo em epígrafe com a acuidade 

necessária até o dia 15/7/2019, em que pese os esforços para a 

adequada e eficiente prestação jurisdicional nas 3 (três) Comarcas em 

que jurisdiciono – Araputanga (Araputanga, Indiavaí e Reserva do 

Cabaçal), Jauru (Jauru e Figueirópolis D’Oeste) e Rio Branco (Rio Branco, 

Lambari D’Oeste e Salto do Céu) - e 41ª Zona Eleitoral (Araputanga, 

Indiavaí, Reserva do Cabaçal, Jauru e Figueirópolis D’Oeste), realizo 

adevolução e determino a futura conclusão a quem assumir a Comarca.

 Sem prejuízo dessas e porque ainda físico o processo, DETERMINO que 

seja digitalizado/virtualizado, bem como as partes intimadas disso e para 

se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e ss. -, 

podendo a parte interessada em colaborar e, consequentemente, dar 

celeridade a isso, através do(a) advogado(a), fazê-lo diretamente, desde 

que se utilizando do formato .pdf, tamanhos dos arquivos 3mb, resolução 

da imagem 200 dpi, exclusão das folhas em branco, respeito a sua 

direção, e, por fim, entregue os arquivos diretamente no Cartório 

Distribuidor da Comarca para a conclusão do procedimento. Cumpra.

 Às providências.

 De Araputanga-MT por Rio Branco-MT, 12 de julho de 2019.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-85.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000230-85.2020.8.11.0052. AUTOR: MAXSUELBER FERRARI REU: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA Aqui se tem ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com compensação por dano moral, proposta por 

Maxsuelber Ferrari em face de Sky Brasil Serviços LTDA. A parte autora 

declarou, na petição inicial, não ter relação jurídica com a requerida, 

contudo, tem recebido cobranças via ligações telefônicas e fatura em seu 

endereço residencial por inadimplência contratual, por dívida que não 

contraiu, no valor de R$ 148,13. Ante tais asserções, a parte pugnou pela 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para o fim de 

compelir a requerida a se abster de emitir cobranças e de inserir o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato discutido 

nestes autos. A parte autora pugnou, ainda, pela inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Da tutela antecipada de urgência Os requisitos 

para a concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora, apesar de 

ter apresentado faturas em aberto e diálogos pelo SAC da requerida, não 

colecionou nos autos qualquer indício de que as cobranças sejam 

indevidas, tampouco indício da inexistência de relação jurídica com a parte 

requerida. Demais disso, em análise perfunctória aos documentos que 

instruem a petição inicial, verifica-se que há relação contratual desde 

17/10/2019 a 17/03/2020 em relação ao contrato que se pretende discutir 

nesta demanda, o que carece ser melhor esclarecido nos autos. Assim, 

não se verifica, nessa fase de cognição sumária, os requisitos contidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante 

disso, ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de 

nova análise. Da inversão do ônus da prova A parte autora invocou a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus consectários, 

especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em vista que a 

presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a 

condução do feito em consonância com as regras consumeristas. Nesses 

termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação 

retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é 

"ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas 

sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que o autor alegou 

não ter relação jurídica com a requerida. Todavia, tem recebido cobranças 

via ligações telefônicas e fatura em seu endereço residencial por 

inadimplência contratual, estando sujeito de inserir o seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Para demonstrar a verossimilhança de sua 

alegação, a parte autora apresentou faturas em aberto e diálogos pelo 

SAC da requerida. Dito isso, constata-se a patente hipossuficiência 

técnica da parte autora, pois sua alegação funda-se na inexistência de 

relação jurídica e, por tratar-se de fato negativo (que não mantém relação 

jurídica com a requerida), pode a requerida apresentar eventual contrato 

de adesão físico ou contrato via telefone ou, ainda, via internet, assim 

como apresentar eventual histórico de uso dos serviços prestados ou 

equivalente pelo qual a parte autora está sendo cobrada. Já para a parte 

autora, demonstra fato negativo é impossível, pois equivaleria a provar o 

“nada” e o “nada”, fenomenicamente não existe. Portanto, ante à 

hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus probatório, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

atribuo à ré o ônus de provar a improcedência do direito da autora ou que 

mais entender cabível. Em prosseguimento ao feito: Compulsando os 

autos, verifica-se que há audiência de conciliação designada, bem como 

há a expedição de carta registrada para fins de intimação da requerida 

para comparecer ao ato. CITE-SE a parte requerida a respeito da presente 

ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95. Consigne-se 

que, em não havendo conciliação, a contestação deverá ser apresentada 

no prazo de 5 (cinco) dias após a realização da audiência, a fim de evitar 

os efeitos da revelia e julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grasso). O para impugnação à contestação e os documentos nela 

acostado é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa, nos termos do Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Consigno que “a 

assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso”, nos 

termos dos Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com nova redação 

aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Atente-se que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes, nos termos 

do artigo 911 da CNGC–Judicial. Em atenção aos termos do artigo 917 e 

ss. da CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de forma 

eletrônica. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de 

recebimento em MÃO PRÓPRIA (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço, conforme artigo 909 da CNGC–Judicial. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000068-95.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO GOMES JARDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000068-95.2017.8.11.0052. REQUERENTE: EDVALDO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARCIO GOMES JARDIM Aqui se tem cumprimento 

de sentença apresentado por Edvaldo Alves dos Santos em face de 

Márcio Gomes Jardim. Citado, a requerido/executado não efetuou o 

pagamento do crédito exequendo, tampouco apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, (Id. 15716833). A parte autora pugnou pela 

busca e bloqueio de ativos financeiros em nome do requerido/executado, 

visando a satisfação do débito exequendo, tendo apresentado valor 

atualizado de R$ 1.306,96, (Id. 15729709). Decisão deferindo a busca e 

bloqueio de ativos financeiros em nome do requerido/executado, (Id. 

29085381). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se a ausência do resultado da 

ordem de constrição judicial pelo Sistema BacenJud, razão pela qual 

determino a sua juntada aos autos. Sendo frutífera, intime-se a parte 

requerida/executada acerca da penhora online, para que se manifeste em 

5 dias para fins o §2º do artigo 854 do CPC, que pode se manifestar nos 

termos do §3º do referido artigo. Caso venha aos autos impugnação à 

penhora realizada, certifique-se acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos conclusos. Não havendo manifestação da parte 

requerida/executada, intime-se a parte autora para manifestar o que 
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entender de direito, no prazo de 15 dias. Após, tornem-me os autos 

conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-97.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE OLIVEIRA POLTRONIER NEGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000085-97.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LEIDIANE OLIVEIRA 

POLTRONIER NEGRINI REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Aqui 

se tem cumprimento de sentença apresentado por Leidiane Oliveira 

Poltronier Negrini em face de RN Comércio Varejista S.A. Citado, o 

requerido não efetuou o pagamento voluntário. Este Juízo extinguiu o feito 

em razão da impossibilidade de aplicar atos de constrição em face do 

requerido/executado, devendo a parte autora/exequente habilitar o seu 

crédito junto ao Juízo Universal da recuperação. A parte autora pugnou 

pela expedição de certidão de crédito para habilitação no Juízo falimentar. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo óbice quanto ao 

pleito da parte autora/exequente, expeça-se certidão de crédito em seu 

favor, no valor liquidado neste feito (R$ 4.181,71), com a devida ressalve 

de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e 

quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial 

para  cor re ta  dedução  nos  au tos  do  p rocesso  n . 

1088556-25.2018.8.26.0100. Intime-se a parte a parte exequente para, em 

15 dias, recolher a certidão de crédito na Serventia deste Juízo. Decorrido 

o prazo, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante 

adoção e anotações de praxe. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-54.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO PINTO NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000213-54.2017.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA LOURENCO PINTO 

NATALINO REQUERIDO: BANCO PAN Intime-se a parte embargada para, 

querendo, manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos, conforme dispõe o artigo 1.022, § 2°, Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-94.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAL ROMAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000943-94.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSIVAL ROMAO DA SILVA Aqui se tem ação 

de cobrança, proposta por Medeiro da Silva&Silva LTDA – EPP em face de 

Josival Romão da Silva. Consta nos autos que a parte requerida não foi 

citada e intimada, pois não foi encontrado no endereço apresentado pelo 

autor e o número de telefone informado na petição inicial é de titularidade 

de terceiro estranho aos autos, (Id. 27519644). Em audiência de 

conciliação, a parte autora requereu o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentar endereço atualizado do requerido, (Id. 30464291). Certidão de 

decurso de prazo sem qualquer manifestação da parte autora, (Id. 

30767737). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O caso é de 

indeferimento da petição inicial. Um dos requisitos essenciais da petição 

inicial é o endereço do réu e, estando ciente o autor de que ele está 

inválido, deve promover sua retificação ou pedir a citação por edital. 

Nesse caso, o autor esteve presente na audiência do dia 20/2/2020, 

quando ficou ciente da incorreção do endereço apresentado na inicial. 

Apesar de ter pedido 5 dais para regularizar, até o momento não se 

manifestou. Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos 

artigo 319-322 e 330, todos do CPC. Arquivem-se os autos na condição de 

findo. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-86.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

manoel teixeira sobrinho (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000131-86.2018.8.11.0052. REQUERENTE: BRUNO PEREIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: SAMO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 

ME, MANOEL TEIXEIRA SOBRINHO 1. RELATÓRIO Aqui ação de 

indenização por dano material e compensação por dano moral proposta 

por Bruno Pereira Ribeiro em face de Samo Transportes e Locação de 

Veículos EIRELI – ME e Manoel Teixeira Sobrinho. Intimado para emendar a 

inicial, fazendo constar a sua qualificação profissional, a parte autora não 

cumpriu a com a diligência no prazo legal. É o relatório. 2. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O artigo 319, inciso II, estabelece que a petição inicial deve conter 

a qualificação profissional do peticionante. No presente feito, embora 

regularmente intimada para emendar a petição inicial, fazendo constar a 

sua qualificação profissional, a parte autora não cumpriu com diligência no 

prazo de 15 dias. Portanto, tendo transcorrido o prazo sem que a 

houvesse qualquer providência nesse sentido, impõe-se o indeferimento 

da petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇAO 

INICIAL, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c.c 330, inciso IV, 

do Código de Processo Civil e, em consequência, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante 

adoção das formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-73.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE SOUZA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA OAB - MG123799 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000203-73.2018.8.11.0052. REQUERENTE: IVAN DE SOUZA BISPO 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR 

Nestes autos, este Juízo reconheceu a incidência das regras do Código 

de Defesa do Consumidor(CDC), especialmente aquela que trata da 

aplicação ao caso da existência relação de consumo. Após a sentença, o 

réu apresentou embargos de declaração dizendo ser o caso de empregar 

efeitos infringentes a eles porque já teria jurisprudência formada e 

consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que não 

se aplicariam à hipótese as regras do CDC. Decido. Não merecem 

acolhimento os Embargos de Declaração. É que o embargante indicou 

jurisprudência do STJ aplicável aos planos de saúde e o caso tratado 

nestes autos tem ligação com danos no veículo do autor que teriam sido 

deixados de ser regularizados por conduta da ré, que teria se negado a 

fornecer documentos. Assim, vê-se, desde logo, a impropriedade do 

recurso apresentado pelo réu. Ante tudo isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS, pelas razões expostas, 

mantendo a sentença. Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos na condição de findo. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-96.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000145-96.2019.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(20348705), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 200,12( duzentos reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 13 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-57.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FATIMA SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000221-57.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16940459 , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 13 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-06.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER COUTINHO SCARDUA OAB - MT7320/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000356-06.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16940461 , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . , 13 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-77.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DENIELA MARQUES NOBRE BUENO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000403-77.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16961349) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 409,72( quatrocentos e nove reais e setenta e dois 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEDELMA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000218-05.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Acordão de ID 

(24962090), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413.40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 140,59( cento e quarenta reais e cinquenta e nove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. Orestina da Paixão de Abreu (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-25.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DOS SANTOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000777-25.2019.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(26426144), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-71.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE SANTANA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000233-71.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16958137), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. Orestina da Paixão de Abreu (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da 
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Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000313-69.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000313-69.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de (ID 

18954727) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 175,58 ( cento e setenta e cinco 

reais e cinquenta e oito reais) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste 

, 14 de abril de 2020. Orestina da Paixão de Abreu (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000304-10.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000304-10.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(17955757), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 372,49( trezentos e setenta e dois 

reais e quarenta e nove centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000309-32.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000309-32.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(17955754), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413.40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 166,63 ( cento e sessenta e seis reais e sessenta e 

três centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-36.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO HIPOLITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000451-36.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 
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(16067158) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-26.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000333-26.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(17874028), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 200,91 ( duzentos reais e noventa hum centavos ) 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000480-86.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(17874028), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 409,80 ( quatrocentos e nove reais e oitenta e oito 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA ARQUAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000217-20.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(19638067), i , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

413,40 ( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove 

reais e treze centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-52.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000092-52.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(21138987) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-30.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000044-30.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(14711280), , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-70.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HUEMERSON SOBRINHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000494-70.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(19701743) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 409,80( quatrocentos e nove reais e oitenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 14 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000748-72.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODOEIRA ITAMARATI AGROINDUSTRIAL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LEITE ARAGONES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001099-45.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R P DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

RONY PADILHA DA CRUZ (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao 

para o cumprimento do ato ou informe que providenciará meios para o 

cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias, observando o endereço do 

requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63318 Nr: 1938-29.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Cazo Minzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do provimento 56/2007 impulsiono os 

autos para o setor de publicação de matéria imprensa, a fim de dar 

conhecimento à parte autora da expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 97157 Nr: 500-89.2020.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N N de Almeida Lanchonete -ME, Noilson Norberto de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi Centro Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES 

- OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil “A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Da análise dos autos, verifico que a inicial não está instruída com 

documentos indispensáveis a propositura da demanda, notadamente 

fotocópia da ação de busca e apreensão com a respectiva decisão judicial 

que determinou a busca do veículo indiciado na inicial, a fim de subsidiar a 

análise do pedido de tutela para suspensão do referido feito, eis que o 

número fornecido (Proc. 4410-91.2014.811.0032) não foi localizado nos 

sistemas de busca.

Assim, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo sanar a incongruência apontada, sob pena de 

indeferimento e extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Rosário Oeste (MT), 30 de março de 2020.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83764 Nr: 2788-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA MARCELINA PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Banco do Brasil S/A em face de 

Francisca Marcelina Pereira - ME, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a cobrança do montante de R$ 135.734,48 (cento e trinta e 

cinco mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), 

representados pela Cédula de Crédito Bancário nº 40/03036-9.

Regularmente citada, à fls. 79, a requerida deixou de pagar o valor 

cobrado e tampouco de apresentar embargos no prazo legal.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

DECIDO.

Ressalto que “a inércia do devedor no procedimento monitório tem por 

conseqüência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado 

monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que 

tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório”(Resp 1.432.982/ES. 

DJE 26/11/2015).

Desse modo, não havendo pagamento e nem oposição de embargos, 

constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial.

Assim, converto a decisão inicial em título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o montante do débito ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) (CPC, art.523).

Inexistindo pagamento, acresça-se ao montante do débito, segundo 

demonstrativo atualizado, multa no percentual de 10% (dez por cento), 

expedindo-se mandado de penhora e avaliação (CPC, art.523, in fine).

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimada a parte 

executada, inclusive para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art.525).

 Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Rosário Oeste/MT, 31 de março de 2020.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90764 Nr: 1609-75.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kaique Murilo Almeida de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Henrique de Souza 

Neves - OAB:20328/O

 Autos nº 1609-75.2019.811.0032.

Código Apolo nº 90764.

Vistos.

Considerando a informação trazida pela Defesa de que na data 

08.04.2020 houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em 

desfavor de Kaique Murilo Almeida de Paula, certifique-se a Secretaria da 

Vara acerca da comunicação de mencionado fato, devendo expedir, se 

for o caso, Carta Precatória ao Juízo comunicante com a finalidade de 

proceder a regularização da prisão do denunciado, nos termos da 

CNGC/MT.

Em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, 

estabelecidas pela Secretaria de Estado e Segurança Pública – SESP 

(Nota Técnica Orientativa 01/2020/SAAP/SESP-MT), deixo de determinar, 

POR ORA, o recambiamento do acusado para a Cadeia Pública de Rosário 

Oeste/MT.

Sem prejuízo das determinações anteriores, ABRA-SE VISTA dos autos 

ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado à Ref.26.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo a presente como OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA no que couber.

Suelen Barizon Hartmann

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000521-48.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 771 de 810



Magistrado(s):

SUELEN BARIZON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000521-48.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

proposta CARLOS ANTÔNIO MENDES DA SILVA em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos. No decorrer do 

procedimento, o requerente pugnou pela extinção do feito em razão do 

equívoco na distribuição da presente perante a Justiça Comum quando em 

verdade pretendia movê-la no Juizado Especial. Formalizado os autos, 

vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. 

Tendo em vista que a parte requerente manifestou pela extinção do feito 

em razão do equívoco na distribuição da demanda, latente sua extinção. 

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento 

dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

§ 3º do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Rosário Oeste/MT, 13 de abril de 2020. Suelen 

Barizon Hartmann Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-28.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000005-28.2020.8.11.0032; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Assim, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal. ROSÁRIO OESTE, 13 de abril de 2020 ARIELLE SA 

GALLIO BALBINO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA OTÁVIO 

COSTA, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 

78470-000 TELEFONE: (65) 33561371

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-05.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA DA SILVA VAL VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Certidão de Tempestividade de 

Embargos de Declaração Processo: 1000013-05.2020.8.11.0032; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos de 

Declaração foram opostos tempestivamente. Assim, nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto aos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ROSÁRIO OESTE, 14 de abril de 2020 ARIELLE SA GALLIO BALBINO 

Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA OTÁVIO COSTA, S/N, 

BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 

TELEFONE: (65) 33561371

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-86.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ANZIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000954-86.2019.8.11.0032; Valor causa: R$ 

12.527,16; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Assim, nos 

termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Recorrida, a fim de que apresente Contrarrazões ao 

referido recurso, no prazo legal. ROSÁRIO OESTE, 14 de abril de 2020 

ARIELLE SA GALLIO BALBINO Analista Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA OTÁVIO COSTA, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ROSÁRIO 

OESTE - MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 33561371

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-19.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NOGUEIRA NEPONOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Banco do Brasil S/A - Agência Rosário Oeste (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 27 de março de 2019, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-19.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NOGUEIRA NEPONOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Banco do Brasil S/A - Agência Rosário Oeste (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000424-19.2018.8.11.0032; Valor causa: R$ 

9.966,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Moral]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Assim, nos 

termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Recorrida, a fim de que apresente Contrarrazões ao 

referido recurso, no prazo legal. ROSÁRIO OESTE, 14 de abril de 2020 

ARIELLE SA GALLIO BALBINO Analista Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA OTÁVIO COSTA, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ROSÁRIO 

OESTE - MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 33561371

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-31.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO QUERUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000796-31.2019.8.11.0032; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Assim, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora/Recorrida, a fim de 

que apresente contrarrazões ao referido recurso interposto, no prazo 

legal. ROSÁRIO OESTE, 14 de abril de 2020 ARIELLE SA GALLIO BALBINO 

Analista Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA OTÁVIO COSTA, S/N, 

BAIRRO SANTO ANTÔNIO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 

TELEFONE: (65) 33561371

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz (a) de Direito substituta em 

substituição legal Drª Sabrina Andrade Galdino Rodrigues designa o dia 08 

de Novembro de 2017, às 15h30, para realização de audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-93.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à petição da parte Requerida constante no 

andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-62.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SIMOES DE JESUS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE DAHER CORNETTA OAB - SP0045105A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar-se nos autos, atentando-se à decisão constante no Id. n. 

1933551 e petição constante no Id. n. 31071837, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-41.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA CRUZ MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A AG.ROSARIO OESTE/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS OAB - MT14153-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se em relação ao cálculo apresentado no andamento retro, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-84.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Nos termos da legislação em vigor e do provimento 56/2007 impulsiono os 

autos para o setor de publicação de matéria imprensa, a fim de dar 

conhecimento à parte autora da expedição do alvará. ROSÁRIO OESTE, 14 

de abril de 2020. ADRIANA FRANCISCA NETO Gestor(a) Judiciário(a) 

Matrícula 24356 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: PRAÇA MANOEL LOUREIRO, 133, 

CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: (65) 

33561371

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-40.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PADILHA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Reclamada para manifestar-se em relação à petição da 

parte Autora constante no andamento retro, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000032-79.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDIO JOSE WENDPAP JUNIOR (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000032-79.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FABRICIA DE MIRANDA 

OLIVEIRA RECONVINDO: LAUDIO JOSE WENDPAP JUNIOR Vistos etc. 

Considerando a edição Portaria-Conjunta n. 249, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), cancelo a audiência de conciliação aprazada e postergo a 

designação para o memento oportuno. Intime-se a parte Autora para 

impugnar a contestação de id. 29308685, no prazo legal. Cumpra-se. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001676-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PIRES DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001676-57.2019.8.11.0053. AUTOR(A): ROBERTO PIRES DE MIRANDA 

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

INTIME-SE a Autarquia Ré, na pessoa do seu representante judicial, para, 

querendo, manifestar-se sobre a petição e documentos acostados pela 

parte Autora às id. 30158269, no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 755-23.2016.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CRISTINA FELICIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Claudia Cristina Feliciano da Cruz em face de Milton 

Pereira da Silva Sobrinho, envolvendo os menores Mikael Luiz Feliciano da 

Silva e Mateus Vinicius Feliciano da Silva; (i) conceder, definitivamente, a 

guarda dos menores em favor da Requerente, Claudia Cristina Feliciano da 

Cruz, com fulcro nos artigos 33 e seguintes da Lei n.° 8.069/90; (ii) 

condenar o Requerido Milton Pereira da Silva Sobrinho a pagar em favor 

do menor, à título de pensão alimentícia, a quantia mensal correspondente 

a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo; e (iii) direito de visitas livre, 

mediante prévio aviso. O valor da pensão deverá ser pago todo dia 10 

(dez) de cada mês, mediante depósito bancário, em conta de titularidade 

da genitora dos menores ou diretamente a esta mediante recibo. JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.CONDENO o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais 

em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas pertinentes. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72055 Nr: 659-42.2015.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DA COSTA E SILVA, ERICK JOSE DA 

SILVA, MELK JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada, pelos argumentos expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente quedou-se inerte por longo 

hiato.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no 

seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e 

sua desistência em relação a esta lide. Assim, a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada 

pessoalmente, não formulou qualquer pedido, ensejando, com isso, a 

presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 

Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação 

no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...). É correta a decisão que extingue o 

processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 

267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre 

providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, II, III e VIII, do CPC.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73747 Nr: 1448-41.2015.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de LUCIANA HENRIQUETA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Florência da Silva - 

OAB:22.054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

Por derradeiro, TRAGA o inventariante as certidões determinadas, no 
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prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001411-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001411-55.2019.8.11.0053. AUTOR(A): DIEGO DE MORAES REU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária, com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Diego de Moraes, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, visando a concessão do benefício de auxílio acidentário. Ao 

final, faz uma série de considerações sobre o benefício pleiteado, 

requerendo a concessão da tutela antecipada. Vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente recebo a petição de id. 

23861221, como emenda da inicial. Como visto, pretende a parte Autora, 

via antecipação de tutela, a concessão do benefício de auxílio acidentário, 

suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação, que este lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Código de Processo Civil 

dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, é mister que o Juiz se convença 

da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. Por sua vez, a concessão de tutela antecipada de urgência, por 

disposição do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois 

pressupostos, quais sejam a probabilidade dodireito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, porém, a 

probabilidade do direito não resta evidenciada, uma vez que não há nos 

autos elementos probatórios que permitam supor que ao final do processo 

a parte autora sagrar-se-á vencedora. Ademais, impende destacar que a 

decisão da autarquia previdenciária tem natureza jurídica de ato 

administrativo, razão pela qual reveste-se dos atributos da presunção de 

veracidade, legitimidade e legalidade, competindo assim à parte 

prejudicada, demonstrar cabalmente a existência de qualquer vício capaz 

de infirmá-lo, o que não é a hipótese dos autos. Posto isso, seja em face 

do preceito citado, seja em virtude do bom senso, entendo bem mais 

prudente conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para 

somente depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que 

ocorrerá no momento da sentença. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Concomitantemente, CITE-SE a parte Ré, para, 

querendo, responder a presente ação (art. 335 c/c 183 do CPC/2015). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC/2015), 

dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC/2015). Deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que 

dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC/2015) 

ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, 

CPC/2015). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se a parte autora por seu advogado. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002069-79.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIO TORQUATO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002069-79.2019.8.11.0053. AUTOR(A): CLENIO TORQUATO DE SOUZA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar em 

Juízo. A preliminar arguida pela requerida confunde-se com o mérito da 

questão (ausência de provas), qual deverá ser analisada em sede de 

cognição exauriente. Desta feita, DECLARO saneado o processo. 

Prosseguindo, faz-se necessária a realização de perícia médica. Fixo 

como ponto controvertido a comprovação da invalidez da parte autora, 

nos termos da Lei nº Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual DEFIRO a produção 

de prova pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e 

seguintes do CPC. Para tanto, NOMEIO, como perito judicial, o Dr. RICHARD 

PEROTO, com endereço profissional na Av. Santo Antônio, s/n, Centro, 

Santo Antônio do Leverger/MT. Os honorários periciais ficarão a cargo da 

requerida. INTIMEM-SE as partes (DJE) para, querendo, no prazo de dez 

(10) dias, formularem quesitos e assistentes. Ato contínuo, INTIME-SE o 

Sr. Perito acerca da sua nomeação e dos quesitos formulados, para que 

apresente proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) dias. 

Apresentada a proposta de honorários, INTIME-SE a parte para, no prazo 

de 10 (dez) dias, depositar o valor devido dos honorários, sendo que, 

50% será liberado no início da perícia e o restante após o depósito do 

laudo em Juízo. A seguir intime-se o Sr. Perito a apresentar o laudo em 

Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após a apresentação 

do laudo, independentemente de intimação. Depositado o laudo em 

Cartório, INTIMEM-SE as partes para que sobre ele se manifestem no 

prazo sucesso de cinco (05) dias, primeiro a parte autora e após a parte 

ré. Considerando que tal exame pode se prolongar, postergo a designação 

de audiência de instrução para após resolução pericial. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se as partes por seus procuradores. Às 

providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002083-63.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON SALES DELGUINGARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002083-63.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JAILTON SALES DELGUINGARO 

Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão aforada pela parte 

requerente, onde se aduz que os litigantes firmaram contrato de 

financiamento para aquisição do veículo descrito na prefacial, o qual lhe 

foi alienado fiduciariamente. Ocorre que a parte requerida não cumpriu 

com as obrigações assumidas, deixando de pagar as prestações 

vencidas, tornando-se inadimplente. Em razão disso foi constituído em 
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mora por intermédio da notificação extrajudicial/protesto que segue anexa 

aos autos, porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem 

presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e 

apreensão do bem acima descrito. Com a inicial vieram documentos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, não há dúvidas de 

que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

De acordo com o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº 

10.931/2004 o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após executada 

a liminar de busca e apreensão, pagar a “integralidade da dívida 

pendente”. Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na 

petição inicial, os documentos que a acompanham, bem como a 

incorrência em mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 

911/69 com as alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado 

depositário a pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso. 

Após executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: A) 

no prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o 

que equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do 

efetivo depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser 

calculada com base no valor depositado e honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC. Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001675-72.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001675-72.2019.8.11.0053. AUTOR(A): LUCIANA DE CAMPOS LEMOS 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de 

ação previdenciária para concessão de pensão por morte, proposta por 

LUCIANA DE CAMPOS LEMOS em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Devidamente citada, a autarquia Requerida 

apresentou contestação. A impugnação à contestação aportada à id. 

25186354. Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia 

requerida, tendo em vista que não foi arguida qualquer questão preliminar 

e que as partes estão devidamente representadas, estando, portanto, 

presentes os pressupostos processuais, declaro o feito saneado. Defiro a 

produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal da 

autora. Tendo em vista as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) estabelecidas pela Portaria Conjunta nº 

247 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, dentre outras 

ações, recomendou o reagendamento de audiências não urgentes, reputo 

prudente o agendamento da solenidade em data ainda a ser aprazada. 

Após o lapso temporal das referidas medidas preventivas, retornem os 

autos conclusos para agendamento de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Ressalto à Secretaria a prioridade de movimentação dos 

autos com audiências a serem designadas, como o presente, a fim de 

evitar a demora excessiva no trâmite processual. Cumpra-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000197-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000197-29.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão aforada pela parte requerente, onde se aduz 

que os litigantes firmaram contrato de financiamento para aquisição do 

veículo descrito na prefacial, o qual lhe foi alienado fiduciariamente. 

Ocorre que a parte requerida não cumpriu com as obrigações assumidas, 

deixando de pagar as prestações vencidas, tornando-se inadimplente. Em 

razão disso foi constituído em mora por intermédio da notificação 

extrajudicial/protesto que segue anexa aos autos, porém continuou 

inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, 

requer a concessão da liminar de busca e apreensão do bem acima 

descrito. Com a inicial vieram documentos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de 

busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados 

todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que 

prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. De acordo 

com o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei nº 10.931/2004 

o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar de 

busca e apreensão, pagar a “integralidade da dívida pendente”. Nessa 

senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora do 

devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descritos 

na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as alterações da 

Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a pessoa indicada na 

exordial, mediante termo e compromisso. Após executada a medida liminar, 

CITE-SE o requerido para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) dias pagar 

a integralidade da dívida pendente, o que equivale à somatória de todas as 

parcelas vencidas até a data do efetivo depósito, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos 

termos do art. 3º, § 1º com nova redação dada pela Lei 10.931/04; e B) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas nos arts. 285 e 319 do CPC. Desde já, defiro os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como a requisição 

de força policial se necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000054-40.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R GUEDES - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000054-40.2019.8.11.0053. AUTOR(A): IRMAOS DOMINGOS LTDA REU: 

R R GUEDES - ME Vistos etc. Totalmente impertinente o pedido de penhora 

on line, vez que este feito nem foi, ainda, sentenciado. CERTIFIQUE-SE 

eventual revelia pela parte requerida. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001404-63.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY JEANNINE CARVALHO AYARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001404-63.2019.8.11.0053. AUTOR(A): GRAZIELLY JEANNINE 

CARVALHO AYARDES REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória afora por 

Grazielly Jeannine Carvalho Ayardes em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora De Energia S/A, ao argumento de ilegalidade na emissão de 

fatura de energia elétrica. Extrai-se da prefacial que a parte requerente foi 

surpreendida com fatura para cobrança de serviço de fornecimento de 

energia elétrica, com valor muito diverso daquele que comumente lhe é 

encaminhado. Sustenta, ainda a prefacial, que houve uma inspeção não 

informada à parte requerente, bem assim procedimento irregular para 

constatação da normalidade do medidor de consumo. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela declaração de inexistência do 

débito aludido na exordial. Tutela provisória concedida ao ID 23885137. 

Audiência de conciliação ao ID 25144516. Citada, a parte requerida 

ofereceu contestação ao ID 25908124, aduzindo acerca da regularidade 

da constatação e do procedimento para aferição do medidor de consumo 

de energia elétrica. Que foram tomados todos os cuidados com o 

procedimento adotado. Pontifica, ainda, que houve fraude no medido 

(ligação direta). Réplica ao ID 26817103. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A preliminar arguida pela 

requerida confunde-se com o mérito (legalidade da cobrança), e, como tal, 

será objeto de análise em cognição exauriente. Passa-se, pois, à análise 

do mérito da causa. Neste passo, a improcedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. Há nos autos documento que atesta a negativa de 

assinatura da parte autora e documento fotográfico que atesta a ligação 

direta da energia. Deveras, a ré comprovou ter realizado as medidas 

pertinentes. Destarte, denota-se que a parte requerida tomou todas as 

precauções legais para cientificar a parte requerente acerca do 

procedimento que fora tomado, bem como da cobrança devida. A atuação 

da ré, assim, tornou-se legal. À propósito a jurisprudência: “TJ/MT, 

Recurso Cível Inominado n.º 460/2008, 3ª Turma Recursal, Rel. José 

Zuquim Nogueira, j. 07.08.2008. Ementa: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSUMO DE ENERGIA - 

FRAUDE DETECTADA PELA CONCESSIONÁRIA - REVISÃO DO CÁLCULO 

COM BASE NO EFETIVO CONSUMO - IRRELEVÂNCIA DA CULPA DO 

CONSUMIDOR NA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR - PEDIDO CONTRAPOSTO - 

COBRANÇA DO DÉBITO - POSSIBILIDADE - ENERGIA CONSUMIDA - 

DEVER DE PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO - 

CUSTAS E HONORÁRIOS PELO RECORRENTE. (...). No caso, a CEMAT 

agiu dentro da legalidade, lavrando termo de ocorrência, notificando o 

recorrente sobre o laudo pericial no medidor de energia, sobre a revisão 

feita; expediu nova notificação sobre todo o procedimento, emitindo, ao 

final, a fatura devidamente corrigida. Não se constata violação a qualquer 

direito do recorrente. Ademais, independente de ser ele o culpado ou não 

pela fraude constatada, o certo é que houve o consumo da energia, na 

forma revisada, e é devido o valor cobrado. (...)”. Ainda: “TJ/MT, Recurso 

Cível Inominado n.º 1520/2009, 5ª Turma Recursal, Rel. Luis Augusto 

Veras Gadelha, j. 17.06.2010. Ementa: “Suspensão no fornecimento de 

energia elétrica e cobrança de fatura eventual. Fraude no consumo de 

energia configurado. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

Recurso improvido”. Em sendo assim, não há falar em declaração de 

inexigibilidade do débito descrito na prefacial, vez que este é devido e 

decorreu de procedimento administrativo que respeitou os preceitos 

constitucionais e legais, lastreando-se em Resolução da ANEEL. Segundo 

a jurisprudência: “Constatado o cometimento de fraude, legitimo é o corte 

de energia e também a cobrança da diferença apurada por estimativa” 

(TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 1520/2009, 5ª Turma Recursal, Rel. 

Luis Augusto Veras Gadelha, j. 17.06.2010). Com efeito, o cerne da 

questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos 

questionados na prefacial. Este valor pode ser apurado e cobrado 

posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem à parte requerente, 

que não pagará pelos serviços prestados. A jurisprudência já sedimentou 

tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEMANETO DE DEFESA – 

PRELIMINAR AFASTADA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE 

DE LEITURA DO HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E 

POR ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Este entendido 

também deve prevalecer em relação ao pedido de condenação da ré em 

danos morais. Não houve qualquer ato ilegal e abusivo da ré, hábil a 

ensejar a reparação imaterial. Além do mais, a ré agiu em exercício regular 

de direito. Noutras palavras, seria impensável condenar a ré mediante a 

comprovação da fraude perpetrada pelo autor. Improcedem, assim, os 

pedidos de declaração de inexigibilidade do valor cobrado pela ré e os 

danos morais. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Grazielly Jeannine 
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Carvalho Ayardes. ‘ este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a tutela antecipada concedida 

anteriormente. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, 

pela justiça gratuita. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000025-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO BRITO DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLYAN JOAO AMORIM DE MELO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000025-87.2019.8.11.0053. AUTOR(A): HELENO BRITO DE MELO REU: 

HELLYAN JOAO AMORIM DE MELO Vistos etc. Cuida-se de ação de 

exoneração de alimentos proposta por HELENO BRITO DE MELO, em face 

de HELLYAN JOAO AMORIM DE MELO, ambos qualificados nos autos, 

alegando que o requerido, seu filho, atingiu a maioridade civil e inexiste 

noticias que necessite do auxílio paterno, o que o levou a recorrer à via 

judicial para pedir a exoneração da pensão. Com a inicial vieram diversos 

documentos ao Pje. Recebida a inicial, determinou-se a citação do 

requerido. Citado (id. 22150648), este não contestou (id. 24297590). 

Parecer do MP em id. 26261619. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, constado 

que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir meu 

entendimento, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou de perícia judicial, nos termos da reiterada jurisprudência do 

STJ: "A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os 

elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as 

razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do 

juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova 

admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar em 

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o 

magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a realização de audiência para a produção de prova 

testemunhal , ao constatar que o acervo documental acostado aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" 

(Resp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99). Pela 

desnecessidade de produção de demais provas, pois trata-se de questão 

unicamente de mérito, assim, mister o julgamento antecipado da lide, à luz 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Passo à análise da causa. 

Inicialmente, Decreto a revelia do requerido (art. 344, CPC), uma vez que, 

devidamente citado, não apresentou defesa. Conforme relatado, a 

pretensão do autor cinge-se em ser exonerado da obrigação de pagar 

alimentos ao requerido, sob a alegação de que a prestação tornou-se 

indevida a partir do momento em que este alcanço a maioridade civil. 

Acerca da exoneração de alimentos, preconiza o artigo 1.699, do Código 

Civil, que diz, “in verbis”: “Art. 1.699. Se fixados os alimentos, sobrevier 

mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os 

recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as 

circunstâncias, exoneração, redução ou mudança do encargo”. Com 

efeito, com a maioridade dos filhos e a consequente cessação do poder 

familiar, a obrigação decorrente do dever de sustento dos pais se 

extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços 

de parentesco (art. 1.694, CC). Entretanto, compete ao alimentado, ora 

requerido, provar a impossibilidade de prover o próprio sustento em razão 

de estudo ou de eventual incapacidade laborativa. Destarte, verifica-se 

que incumbia ao requerido comprovar os fatos impeditivos do direito do 

autor, de acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo 

Civil. Na hipótese sob exame, registre-se que o requerido atingiu a 

maioridade civil há certo tempo, pois atualmente conta com quase 20 (vinte 

anos) de idade. Ademais, não se pode pretender que se continue 

descontando o valor referente à pensão alimentícia, porquanto inexiste 

prova da necessidade do requerido em continuar recebendo os alimentos. 

Isto porque, devidamente citado não contestou a ação, não comprovando, 

portanto, que estuda ou possui eventual incapacidade laborativa. Neste 

sentido segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR E CAPAZ, APTA PARA O 

TRABALHO. NÃO ESTUDA. 1. Se a alimentanda é maior, capaz, saudável 

e apta para desenvolver atividade laboral, deve procurar sua colocação 

no mercado de trabalho. 2. O poder familiar cessa quando o filho atinge a 

maioridade civil, justificando-se o recebimento de pensão alimentícia 

apenas em situação excepcional, quando comprovada a condição de 

necessidade. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076298819, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 19/12/2017) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DAS NECESSIDADES, QUE NÃO MAIS SÃO 

PRESUMIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Não 

sendo a maioridade civil, por si apenas, motivo determinante à exoneração 

de alimentos, faz-se imperiosa a cabal demonstração por parte do 

alimentado de que ainda necessita da verba alimentar, do que não se 

desincumbiu o recorrente, que deixou de comprovar sua alegada 

necessidade de seguir recebendo os alimentos, já que não estuda e não 

comprova eventual incapacidade laboral. Manutenção da sentença 

exoneratória. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70075722629, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 30/11/2017) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. 

CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO 

DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. A obrigação alimentar, 

decorrente do poder familiar, cessa com a maioridade do alimentando, 

persistindo, contudo, o dever de sustento fundado no vínculo de 

parentesco, quando aquele é incapaz de arcar com o próprio sustento e 

prover as suas necessidades (art. 1.695 do Código Civil). 

(TJMT-ED164887/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) Dessa forma, não havendo dúvida que a razão está com o 

autor, posto que com a maioridade alcançada pelo filho cessa a obrigação 

dos pais de prover o seu sustento, a não ser em situações especiais, o 

que não é o caso dos autos. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para exonerar o autor HELENO BRITO DE 

MELO, do dever de prestar alimentos ao filho HELLYAN JOAO AMORIM DE 

MELO e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários sucumbenciais em favor da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

pertinentes. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO/OFÍCIO. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SEBASTIAO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SALUSTRIANO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte para em querendo, apresente as Contrarrazões ao Recurso 

Inominado aviado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-43.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CATARINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo de 5 dias, se 

manifestar quanto aos id's 18936013 e 22012017. Santo Antônio do 

Leverger, 14 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-46.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000267-46.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.115,05 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADRIANA BATISTA PEDROSO Endereço: 

RUA ITIQUIRA, S/N, SANTO ANTONIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA 

MARTINIANO DE CARVALHO, - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01321-001 Senhor(a) VIVO S.A., por intermédio de seu 

advogado devidamente habilitado nos autos. A presente intimação tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de 

abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001479-05.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LOZANJO FRANCISCO PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER Certidão Processo: 

1001479-05.2019.8.11.0053; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Contratos 

Bancários, DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que LIGUEI no dia 

19.03.2020 as 14h57 no telefone 65 9 9699.5511 e falei com o reclamante 

dando ciencia da sentença, explicando sobre prazo recursal, tomando 

ciencia de tudo. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de março de 2020 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JUNIOR PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001610-77.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.735,02 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RODRIGO JUNIOR PADILHA 

Endereço: Rua Três Lagoas, S/N, Rua Três Lagoas, S/N, Marechal 

Rondon, Marechal Rondon, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA ABRIL S.A. Endereço: 

AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 4400, Av Otaviano Alves De Lima, 

n 4400, São Paulo-SP, JARDIM DAS GRAÇAS, SÃO PAULO - SP - CEP: 

02701-000 Senhor(a): RODRIGO JUNIOR PADILHA DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2020 Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 
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causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de novembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JUNIOR PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001610-77.2019.8.11.0053. REQUERENTE: RODRIGO JUNIOR PADILHA 

REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Os pedidos iniciais procedem. Com efeito, a requerida não 

conseguiu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 373, II). Outrossim, não se 

pode olvidar que caberia à parte requerida a comprovação do eventual 

negócio jurídico encetado com o requerente, bem assim a remessa do 

material didático contratado, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi 

feito in casu. Contudo, como não agiu da maneira que lhe competia, 

sofrerá com o ônus desta sua inércia. Sob este enfoque, passar-se-á ao 

entendimento de que, efetivamente, não havia causa hábil a ensejar os 

descontos reclamados pelo requerente, já que a requerida nada 

comprovou em sentido contrário. Destarte, o pedido atinente à 

condenação em danos materiais procede. O requerente comprou os 

descontos efetuados em sua conta bancárias, os quais, reitere-se, não 

havia causa ensejadora. Houve apenas o estorno parcial dos pagamentos 

realizados. Coo disse a requerida em sua defesa, foram realizados no 

importe de R$ 367,51 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um 

centavos), mas o estorno foi de R$ 147, 51 (cento e quarenta e sete reais 

e cinquenta e um centavos). Mister a devolução de R$ 220,00 (duzentos e 

vinte reais), correspondentes à diferença entre o que foi pago e o que foi 

estornado. Também procede o pedido condenatório de danos morais. Com 

efeito, a jurisprudência já sedimentou o entendimento segundo o qual, a 

falha na prestação dos serviços acarreta a indenização imaterial. Neste 

sentido: TJ/MT, RI 2558/2012, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 18/06/2013. Ementa: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITOS 

DESCONHECIDOS EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESCONTOS 

INDEVIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MATERIAL E MORAL 

CONFIGURADOS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM 

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação 

de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a 

contraprestação, no caso, a disponibilização do empréstimo e a realização 

de operações bancárias. Imposição da regra da inversão do ônus da 

prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação do empréstimo e as operações descontadas em conta. Não 

havendo comprovação, os descontos e os empréstimos são indevidos e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. Restando comprovada a falha na 

prestação dos serviços pelo Recorrente, mediante descontos indevidos e 

a realização de empréstimos não contratado, resta configurado o dano 

material e moral decorrente de falha. Redução do quantum indenizatório 

para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (grifos 

nossos). Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com intuito 

repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Isto porque, a requerida, quando soube da 

falha na prestação de seus serviços, tratou de realizar todos os atos que 

cabiam para sanear a situação da parte requerente. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por Rodrigo Junior Padilha em face de Editora Abril S/A: 

(i) condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

220,00 (duzentos e vinte reais), a título de danos materiais; e, (ii) condenar 

a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de danos morais, que devem ser corrigidos monetariamente 

pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento desde a data da 

prolação desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no 

artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AUGUSTO DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-41.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PIERIN EDUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000235-41.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SONIA MARIA 

PIERIN EDUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ENCAMINHEM-SE estes 

autos ao egrégio TJ/MT, com as cautelas devidas e as nossas 

homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VITALMIRO DANIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora do valor depositado nos autos. 

Santo Antônio do Leverger, 14 de abril de 2020 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 8010436-12.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA ALVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

8010436-12.2015.8.11.0053. REQUERENTE: MAIRA ALVES DE 

MAGALHAES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. MANIFESTEM-SE as partes em termos de prosseguimento, no 

prazo de 10 (dez) dias. No silêncio AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 20 de maio de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000401-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESONIAS ANTONIO ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 14 de 

abril de 2020 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-12.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000860-12.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ANGELICA SOARES DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. DEFIRO a penhora on line a ser 

realizada em desfavor do executado. Resultando frustrada a penhora, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de 

direito. Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a 

executada, e prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos. Às 

providencias. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-75.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001442-75.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VITOR JOSE DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos etc. AO ARQUIVO com baixa na distribuição. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-56.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000234-56.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-94.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA FRANCISCA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000419-94.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIZA FRANCISCA XAVIER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-28.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000749-28.2018.8.11.0053. REQUERENTE: FELIPE NERES MABACO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre o objeto da 

presente demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 22, 

parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O 

ACORDO supra citado, mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, 

com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o necessário à liberação/vinculação 

dos valores depositados. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na 

distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000920-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE AMORIM CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000920-82.2018.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: WALMIR DE AMORIM CRUZ Vistos etc. As partes 

celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em conformidade 

com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.099, de 

26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em conseqüência julgo 

extinto o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Inviável o arquivamento 

do feito. Apenas a título ilustrativo, é cediço que esta Comarca conta com, 

aproximadamente, 6.500 feitos, ao passo que possui poucos Servidores. 

Assim, a determinação do arquivamento do feito ocorreu para otimizar 

espaço no Cartório, já abarrotado de processos. Alia-se isto ao fato da 

determinação emanada do colendo CNJ no sentido de baixar estoque de 

processos pendentes, cujas Metas impostas (que são muitas e pesadas) 

são de interesse de toda a sociedade. Outrossim, por fim, impende deixar 

consignado que, em caso de eventual inadimplemento das obrigações 

acordadas, nada impedirá o posterior desarquivamento dos autos e 

consequente continuação do trâmite processual. ARQUIVEM-SE os autos 

com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001426-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA MARIA FERREIRA AIRES AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001426-24.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: KEILA MARIA FERREIRA AIRES AGUIAR Vistos etc. As 

partes celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em 

conformidade com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei 

Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, 

mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento de mérito, 

face ao disposto no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Inviável o arquivamento do feito. Apenas a título ilustrativo, é cediço que 

esta Comarca conta com, aproximadamente, 6.500 feitos, ao passo que 

possui poucos Servidores. Assim, a determinação do arquivamento do 

feito ocorreu para otimizar espaço no Cartório, já abarrotado de 

processos. Alia-se isto ao fato da determinação emanada do colendo CNJ 

no sentido de baixar estoque de processos pendentes, cujas Metas 

impostas (que são muitas e pesadas) são de interesse de toda a 

sociedade. Outrossim, por fim, impende deixar consignado que, em caso 

de eventual inadimplemento das obrigações acordadas, nada impedirá o 

posterior desarquivamento dos autos e consequente continuação do 

trâmite processual. ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000940-73.2018.8.11.0053. REQUERENTE: MALVINA LIMA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre o objeto da presente 

demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, 

da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra 

citado, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento 

de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o necessário à liberação/vinculação dos valores 

depositados. Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001383-87.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante 

deverá vir amparada mediante o remédio processual apropriado. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 
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PROVIMENTO. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-24.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BENEDITO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000262-24.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENTO BENEDITO PADILHA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração opostos, aludindo omissão/contradição na decisão 

exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. A irresignação do embargante deverá vir amparada mediante o 

remédio processual apropriado. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, 

mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-29.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001458-29.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CREUZA NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos, aludindo omissão/contradição na 

decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos 

os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante deverá vir 

amparada mediante o remédio processual apropriado. O intento inequívoco 

da embargante é procrastinar, indevidamente, o trâmite processual, o que, 

como é cediço, mostra-se indevido. Mister aplicação da pena de litigância 

de má-fé. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Aplico à embargante a pena de litigância de 

má-fé, no importe de 1% (um por cento) do valor da condenação, à luz do 

art. 1026, § 2º, do CPC. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 14 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001437-53.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CELINA DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante 

deverá vir amparada mediante o remédio processual apropriado. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE vistas dos 

autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000291-85.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SINMAR CARRIJO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS MARTINS FILHO OAB - GO7545 (ADVOGADO(A))

RAMNIS CARRIJO BARBOSA OAB - GO57022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DO CARMO (RECONVINDO)

EDUARDO PENNO (RECONVINDO)

JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000291-85.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): SINMAR CARRIJO BARBOSA RECONVINDO: JOSE LOURENCO 

DO CARMO, EDUARDO PENNO, JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA Vistos. 

Considerando que esta Magistrada estará realizando correição na Zona 

Eleitoral da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, no período 

compreendido entre 23 a 25/03/2020, conforme documento anexo, resta 

prejudicada a presente oralidade. Dessa forma, REDESIGNO a presente 

oralidade para o dia 28/04/2020, às 16h30min. (Horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se 

fizerem necessárias. Ciência ao MPE e a Defesa. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 12 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-32.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE VIEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000301-32.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:LEIDIANE VIEIRA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE JESUS 

POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar Impugnação à Contestação (ID: 31125391), no 

prazo legal. . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-71.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLVIS MARANHAO ARAUJO OAB - MT24308/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PROCESSO n. 1000764-71.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:LOURIVAL 

PEREIRA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLVIS 

MARANHAO ARAUJO, ANDRE LUIS DE JESUS POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seus advogados, para 

apresentar Impugnação à Contestação ( ID:  31165705 , 

31165706,31165707, 31165708), no prazo legal. . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-56.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 24/07/2019 às 13h30m(MT).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000754-27.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000754-27.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazendo aos autos cópias legíveis dos documentos 

pessoais do autor, uma vez que as mesmas estão totalmente 

incompreensíveis no sistema, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 14 de Abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-41.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA QUEIROZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente à comparecer à Audiência de Conciliação que 

será realizada no Edifício do Fórum, em 24/07/2019 às 13h45m(MT).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000507-46.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORJUBE CANDIDO DE CASTRO OAB - GO12166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000507-46.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: EDSON VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: VALDIVINO JOSE 

DE OLIVEIRA Vistos. Verifico que o valor atribuído a causa não condiz 

com o proveito econômico a ser auferido com a presente demanda, posto 

que além da condenação em danos morais e materiais no montante de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), tem se o pleito da declaração de nulidade 

de título de uma área com 2.265 há, ocasião em que devem ser cumulados 

os valores para fins de valor da causa, em conformidade com o que 

preceitua o art. 292, VI do CPC, acrescentando-se ao valor da causa o 

montante equivalente à área objeto da declaração da nulidade. De outra 

banda, vislumbro vício no instrumento procuratório acostado aos autos (ID 

n° 21120630), posto que os poderes não foram conferidos pelo autor da 

ação (espólio de Nair Eugênio Ribeiro), mas sim outorgados pelo 

inventariante, mas não nessa qualidade. Em outras palavras, o 

inventariante não detém poderes para atuar em nome próprio na presente 

demanda, o qual apenas é legitimado para representar o espólio no bojo da 

ação. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a 

Requerente regularize o vício supraindicado na exordial, adequando o 

valor da causa ao montante real equivalente à soma dos valores que 

envolve a presente demanda, efetuando o recolhimento das custas 

complementares, bem como para que junte aos autos instrumento 

procuratório devido, além de cópia de seus documentos pessoais e 

comprovante de endereço, por serem indispensáveis a propositura da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia – MT, 14 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000754-27.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000754-27.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Nos termos do artigo 

321 do NCPC, DETERMINO que o Requerente emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazendo aos autos cópias legíveis dos documentos 

pessoais do autor, uma vez que as mesmas estão totalmente 

incompreensíveis no sistema, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 14 de Abril de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-66.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000193-66.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): EVA DE FATIMA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos em regime de teletrabalho, etc. Nos 

termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço , bem como o 

comprovante do indeferimento administrativo do pedido, uma vez que o 

extrato juntado em id de nº. 30370107 expressa somente a ausência do 

segurado para concluir exame médico pericial, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 14 de Abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000507-46.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORJUBE CANDIDO DE CASTRO OAB - GO12166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000507-46.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: EDSON VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: VALDIVINO JOSE 

DE OLIVEIRA Vistos. Verifico que o valor atribuído a causa não condiz 

com o proveito econômico a ser auferido com a presente demanda, posto 

que além da condenação em danos morais e materiais no montante de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), tem se o pleito da declaração de nulidade 

de título de uma área com 2.265 há, ocasião em que devem ser cumulados 

os valores para fins de valor da causa, em conformidade com o que 

preceitua o art. 292, VI do CPC, acrescentando-se ao valor da causa o 

montante equivalente à área objeto da declaração da nulidade. De outra 

banda, vislumbro vício no instrumento procuratório acostado aos autos (ID 

n° 21120630), posto que os poderes não foram conferidos pelo autor da 

ação (espólio de Nair Eugênio Ribeiro), mas sim outorgados pelo 

inventariante, mas não nessa qualidade. Em outras palavras, o 

inventariante não detém poderes para atuar em nome próprio na presente 

demanda, o qual apenas é legitimado para representar o espólio no bojo da 

ação. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a 

Requerente regularize o vício supraindicado na exordial, adequando o 

valor da causa ao montante real equivalente à soma dos valores que 

envolve a presente demanda, efetuando o recolhimento das custas 

complementares, bem como para que junte aos autos instrumento 

procuratório devido, além de cópia de seus documentos pessoais e 

comprovante de endereço, por serem indispensáveis a propositura da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia – MT, 14 de abril de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000897-16.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA ALVES SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA OAB - GO43163 (ADVOGADO(A))

ARIANA TAVARES DA SILVA FERREIRA OAB - GO52104 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL RACHID SILVA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000897-16.2019.8.11.0017. 

INVENTARIANTE: SORAYA ALVES SILVA DE CUJUS: NOEL RACHID 

SILVA Decisão. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “post mortem” com pedido liminar 

de urgência. Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é 

matéria de ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do 

STJ), entendo que o valor atribuído à causa pela parte autora não estampa 

o real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide. É cediço que o 

valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico almejado pela parte autora. Embora a parte 

autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o objeto 

da ação é de inventário de bens. Logo, inquestionável que o valor da 

causa está incorreto. Desta forma, conforme disposto nos artigos 292, 

§3.º e 321 do CPC, determino que a parte autora emende à inicial 

retificando o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, 

para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida 

que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova. A presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo 

mediante indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, 

LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora a parte autora tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos 

qualquer princípio de prova da alegada ausência de recursos. Ora, 

somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, 

não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja 

útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, 

conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob 

pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução de mérito. Findo o prazo, certifique, e tornem os 

autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

São Félix do Araguaia – MT, 14 de Abril de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-66.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000193-66.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): EVA DE FATIMA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos em regime de teletrabalho, etc. Nos 

termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de endereço , bem como o 

comprovante do indeferimento administrativo do pedido, uma vez que o 

extrato juntado em id de nº. 30370107 expressa somente a ausência do 

segurado para concluir exame médico pericial, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 14 de Abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-90.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

15/06/2020, ÀS 13:00 HORAS (MT).

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000153-84.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR JOSE MAGGIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE FREITAS OAB - MT12873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES 
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AGRICOLAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AVELINO EGIDIO TAQUES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000153-84.2020.8.11.0017 POLO ATIVO:VOLMAR JOSE 

MAGGIONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON RODRIGUES DE 

FREITAS POLO PASSIVO: BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PROPRIEDADES AGRICOLAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a Proposta de Honorários apresentada pelo 

perito nomeado. . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000192-81.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

Vistos em regime de teletrabalho, etc. Compulsando os autos, denota-se 

que a parte Requerente não colacionou aos autos o comprovante de 

indeferimento administrativo do benefício, mas tão somente o extrato de id 

nº. 30353136 que não possui o motivo da recusa. Assim sendo, nos 

termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de indeferimento 

administrativo que tenha relação com o pedido formulado, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 14 de Abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000192-81.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos em regime de teletrabalho, etc. Compulsando os autos, denota-se 

que a parte Requerente não colacionou aos autos o comprovante de 

indeferimento administrativo do benefício, mas tão somente o extrato de id 

nº. 30353136 que não possui o motivo da recusa. Assim sendo, nos 

termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a Requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de indeferimento 

administrativo que tenha relação com o pedido formulado, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 14 de Abril de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000195-36.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. S. (REQUERENTE)

C. B. D. S. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. S. (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000195-36.2020.8.11.0017. 

INVENTARIANTE: CLEONICE BARROS DE SOUZA REQUERENTE: JAMIL 

RACHID DE SOUZA DE CUJUS: NOEL RACHID SILVA Vistos. Compulsando 

os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, percebe-se que os 

pressupostos que ensejam a ação estão regulares em conformidade com 

o rito e com a matéria de mérito. Assim, ante a existência dos requisitos 

formais e materiais, RECEBO a inicial. Dessa forma, em prosseguimento ao 

feito, nomeio a requerente, Sr.ª Cleonice Barros de Souza, como 

inventariante, nos termos do art. 617, inciso I, que prestará compromisso 

em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. 

Citem-se, após, os herdeiros, bem como as Fazendas Públicas (CPC, art. 

626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 634) e digam, em 15 (quinze) dias (art. 637). Se 

concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638). Se a 

inventariante, no curso do processo, for autorizada a levantar ou sacar 

alguma importância que tiver no nome do falecido, observar-se-á o 

disposto no art. 919 do CPC, inclusive às sanções. Notifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, realizando e expedido o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia – MT, 02 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141785 Nr: 3552-46.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 POSTO ISSO, mantenho a prisão provisória do sentenciado ELIEL DA 

SILVA ARAÚJO, como garantia da ordem pública.Por fim, oficie-se ao 

Diretor da Cadeia Pública de São Félix do Araguaia para que, 

apresentando agravamento do estado de saúde do custodiado, 

providencie o seu encaminhamento imediato ao Hospital ou PSF para 

atendimento médico e comunique a este Juízo.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 13 de Abril de 

2020.Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 151848 Nr: 2-38.2020.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arceu Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeanne Renata Costa Silva - 

OAB:OAB-46218

 POSTO ISSO, mantenho a prisão provisória do Denunciado ARCEU 

MIRANDA, como garantia da ordem pública.Considerando ainda que houve 

a nomeação de advogado dativo às fls. 51, diante da ausência de 

Defensoria Pública na Comarca à época, revogo a referida nomeação, 

devendo os autos serem remetidos à Defensoria Pública para os demais 

atos que reclamarem sua atuação, a partir desta data.A designação de 

audiência instrutória designada para a data de 27 de Maio de 2020, se 

mantem até segunda ordem, considerando a suspensão do expediente 

forense, que por ora, perdurará até o dia trinta do corrente mês, conforme 

portaria nº. 281/2020.Pontue-se que o pedido de regressão cautelar será 

prontamente analisado nos autos de executivo de pena correspondente 

que tramita perante o sistema SEEU.Por fim, oficie-se ao Diretor da Cadeia 

Pública de São Félix do Araguaia para que, apresentando agravamento do 

estado de saúde do custodiado, providencie o seu encaminhamento 

imediato ao Hospital ou PSF para atendimento médico e comunique a este 

Juízo.Ciência ao Ministério Público.Às providências.São Félix do Araguaia - 

MT, 13 de Abril de 2020.Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45099 Nr: 1502-18.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 
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OAB:OAB/MT 3972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

MIRANDA SOUZA, para devolução dos autos nº 1502-18.2015.811.0017, 

Protocolo 45099, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138806 Nr: 1744-06.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

MIRANDA SOUZA, para devolução dos autos nº 1744-06.2017.811.0017, 

Protocolo 138806, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143686 Nr: 1103-81.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

MIRANDA SOUZA, para devolução dos autos nº 1103-81.2018.811.0017, 

Protocolo 143686, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 148216 Nr: 242-61.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Neri Pereira da Silva, Alex da Silva 

Costa, Silas Goulart Silva, Marco Antonio da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIVERALDO GOMES DA SILVA 

- OAB:8143-A

 POSTO ISSO, mantenho a prisão provisória dos Denunciados THIAGO 

NERI PEREIRA DA SILVA, ALEX DA SILVA COSTA, SILAS GOULART 

SILVA e MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA, como garantia da ordem 

pública, haja vista o risco de reiteração delituosa.No mais, oficie-se ao 

Diretor da Cadeia Pública de São Félix do Araguaia para que, 

apresentando agravamento do estado de saúde do custodiado Alex da 

Silva Costa, providencie o seu encaminhamento imediato ao Hospital ou 

PSF para atendimento médico e comunique a este Juízo.Expeça-se ofício à 

Direção da Unidades Prisional de Água Boa/MT, requisitando informações 

se os custodiados Marco Antonio da Silva Costa e Silas Goulart Silva são 

portadores de doenças crônicas, respiratórias, cardíacas, renais, 

diabetes, tuberculose ou HIV, bem como se fazem uso de medicação 

contínua e o atual estado de saúde. Expeça-se ofício à Direção da 

Unidades Prisional de Comodoro/MT, requisitando informações se o 

custodiado Thiago Neri Pereira da Silva é portador de doenças crônicas, 

respiratórias, cardíacas, renais, diabetes, tuberculose ou HIV, bem como 

se faz uso de medicação contínua e o seu atual estado de saúde. Por fim, 

certifique-se a serventia quanto ao retorno das missivas expedidas para a 

oitiva das testemunhas Rafael Pereira Vasconcelos, Karla Gregório dos 

Santos e Welber Francisco Correa. Com o retorno das missivas, abra-se 

vista às partes para apresentação de alegações finais sucessivas, a 

começar pelo Ministério Público, conforme r. decisão de fl. 527, a qual deu 

por encerrada a instrução criminal após o retorno das aludidas 

missivas.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com urgência. Às 

providências.São Félix do Araguaia - MT, 14 de Abril de 2020.Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-98.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000122-98.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ADENIR PEREIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por ADENIR 

PEREIRA DA SILVA. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora 

não comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. A Autarquia requerida não apresentou nenhuma prejudicial de 

mérito. Assim, não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais 

de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09/07/2020 (nove de julho de dois mil e 

vinte) as 13:00 hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 30 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-80.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE SOUSA NEGRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000550-80.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): RAIMUNDA DE SOUSA NEGRE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de ação previdenciária para a 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade proposta por RAIMUNDA DE 

SOUSA NEGRI. A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não 

comprovou os requisitos legais para concessão do benefício. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. O processo está 

em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. A Autarquia requerida não apresentou nenhuma prejudicial de 

mérito. Assim, não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais 

de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 
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artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09/07/2020 (nove de julho de dois mil e 

vinte) as 13:40hrs (MT). Intime-se o causídico da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que pretende 

ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido para que proceda em 

conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 30 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000372-34.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000372-34.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: JOAO PEREIRA LIMA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Decisão saneadora. Vistos. Trata-se 

de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão por 

morte ajuizada por JOÃO PEREIRA LIMA. A Autarquia requerida sustenta 

que a parte autora não comprovou os requisitos legais para concessão do 

benefício. Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não há 

preliminares e prejudiciais de mérito arguidas pela parte requerida. Assim, 

não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, 

reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte, quais sejam, a qualidade de segurado do “de cujus” e a 

condição de dependente da parte autora. Considerando que houve o 

requerimento de produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/07/2020 (nove de julho 

de dois mil e vinte) as 14:20 hrs (MT). Intime-se o causídico da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de 

testemunhas que pretende ouvir na audiência. Deve ainda ser advertido 

para que proceda em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º 

do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada. Intime-se a Autarquia requerida. Cumpra-se. Às providências. 

São Félix do Araguaia/MT, 30 de Março de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-29.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LONGUINHA ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000189-29.2020.8.11.0017. 

AUTOR(A): MARIA LONGUINHA ANDRADE SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Decisão Vistos, etc. Compulsando os 

autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido nunca comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 14 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-34.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO OAB - MT0016056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010002-34.2015.8.11.0017. EXEQUENTE: RAFAEL CESAR DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Tendo em vista a 

manifestação das partes, homologo os cálculos apresentados no 

movimento de ID nº Id 23350749. Expeça-se Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor, acompanhado das peças essenciais, nos termos dos 

artigos 3° e 4° do Provimento n° 11/2017-CM. Comprovado nos autos o 

depósito, expeça-se alvará eletrônico para levantamento do valor. Após, 

volvem os autos conclusos para extinção. S FÉLIX ARAGUAIA, 13 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000273-64.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE MORAES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LIMA PEREIRA OAB - MT25669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000273-64.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ROGERIO DE MORAES VIEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Previdenciária de concessão do benefício de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada 

proposta por ROGÉRIO DE MORAES VIEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Requer em síntese que seja 

concedida medida antecipatória de urgência no sentido de determinar a 

imediata implantação do benefício de auxilio-doença, com o devido 

pagamento dos créditos devidos e não pagos desde o requerimento 

administrativo de concessão do benefício, com a conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso constatada a incapacidade definitiva do 

requerente. Tratando-se de pedido que visa antecipar um dos efeitos da 

tutela final pretendida pela parte, o caso é de análise dos requisitos 

próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 

300 do Novo Código de Processo Civil, em particular no seu §3º, 
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verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida de 

urgência a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

que concederá a tutela. “Art. 300 - A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o - A tutela 

de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso dos autos, por 

se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará 

em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da 

regra esculpida no art. 300, §3º do Novo Código de Processo Civil 

impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida. 

Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do aludido Diploma 

Legal para a concessão da medida pleiteada, imperioso o INDEFERIMENTO 

do pedido de urgência da tutela. Com efeito, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Em tempo, 

defiro as benesses da assistência judiciária gratuita. São Félix do 

Araguaia/MT, 14 de Abril de 2020. Janaína Cristina De Almeida Juíza De 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000897-16.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA ALVES SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILLIAN MARQUES DE OLIVEIRA OAB - GO43163 (ADVOGADO(A))

ARIANA TAVARES DA SILVA FERREIRA OAB - GO52104 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEL RACHID SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000897-16.2019.8.11.0017. 

INVENTARIANTE: SORAYA ALVES SILVA DE CUJUS: NOEL RACHID 

SILVA Decisão. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “post mortem” com pedido liminar 

de urgência. Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é 

matéria de ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do 

STJ), entendo que o valor atribuído à causa pela parte autora não estampa 

o real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide. É cediço que o 

valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão 

ou ao proveito econômico almejado pela parte autora. Embora a parte 

autora tenha atribuído à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), o objeto 

da ação é de inventário de bens. Logo, inquestionável que o valor da 

causa está incorreto. Desta forma, conforme disposto nos artigos 292, 

§3.º e 321 do CPC, determino que a parte autora emende à inicial 

retificando o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, 

para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida 

que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova. A presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo 

mediante indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, 

LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Embora a parte autora tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos 

qualquer princípio de prova da alegada ausência de recursos. Ora, 

somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, 

não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme as prescrições do 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 

5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja 

útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, 

conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob 

pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução de mérito. Findo o prazo, certifique, e tornem os 

autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

São Félix do Araguaia – MT, 14 de Abril de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000843-50.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000843-50.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ANTONIO FRANCISCO SOARES Vistos em regime de 

teletrabalho, etc. Trata-se de Ação de BUSCA E APREENSÃO, promovida 

por BANCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA S/A em face de 

ANTONIO FRANCISCO SOARES, devidamente qualificados. Extrai-se dos 

autos (folhas 48/49), o Requerente informa que as partes compuseram 

amigavelmente, tendo o Requerido realizado o débito do valor em aberto e 

requerendo, por consequência, a baixa de eventuais restrições, 

arquivando-se os autos na sequência. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. A parte devedora extrajudicialmente realizou o pagamento do 

débito em atraso, e a parte autora afirmou o seu efetivo recebimento, 

conforme noticiado em ID de nº. 31153850. Sem maiores delongas, é de 

reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

pretensão buscada pelo autor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Proceda às eventuais baixas de 

restrições do veículo, com a imediata devolução do mandado de busca e 

apreensão se for o caso. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, 

com as baixas e anotações de estilo, independentemente de nova 

determinação. Custas e honorários pela parte autora. P.R.I.C. São Félix do 

Araguaia/MT, 14 de Abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-71.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Cer t i dão  Processo : 

1000779-71.2019.8.11.0039; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Requerido 

INSS apresentou contestação no prazo legal. S JOSÉ Q MARCOS, 14 de 

abril de 2020 ROSIMEIRI DELFORNO Técnica Judiciária SEDE DO VARA 

ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum 

Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S 

JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000702-62.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA DUARTE PRIOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERIDO: NEUSA DUARTE PRIOTO. S JOSÉ Q 

MARCOS, 14 de abril de 2020. ROSIMEIRI DELFORNO Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. 

Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77420 Nr: 1021-18.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAADS, PGDA, DGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876, IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - 

OAB:24525/O, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, 

MATHEUS TOSTES CARDOSO - OAB:MT 10.041, REGINALDO 

SANCHES FELICIANO - OAB:MT 25458/O, ROSIMAR DOMINGUES DOS 

REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0, WAGNER RICCI DA SILVA 

- OAB:MT 21379-O

 Vistos.............Ausente, portanto, comprovação de que o detento integre o 

grupo de risco de pacientes potencialmente acometidos pelo 

SARS-COV-2, bem como, ausente, também, a comprovação de que exista 

qualquer obstáculo ou impossibilidade para que eventual atendimento 

médico possa ser prestado no próprio estabelecimento prisional caso 

apresente sintomatologia da patologia e, por fim, incólumes os 

fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, imperiosa a rejeição 

integral do pedido.Sendo assim, em face do exposto, INDEFIRO o pedido 

de concessão de prisão domiciliar ao reeducando PEDRO GONÇALVES DE 

AGUIAR.Outrossim, DETERMINO remessa dos autos ao e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação, com as nossas 

homenagens.Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se com URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 13 de abril de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 100974 Nr: 4029-32.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PIPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 Vistos.....Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer 

do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os 

requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA do acusado NIVALDO PIPI, com espeque no art. 312 c/c art. 

313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a 

ordem pública e a aplicação da lei penal.Dê-se ciência ao Ministério Público 

e a Defensoria Pública.Cumpra-se com URGÊNCIA.Expeça-se o 

necessário.São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de abril de 2020.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 77396 Nr: 1012-56.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON DE ARAÚJO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 AUTOS N. 1012-56.2017.811.0039.

Código n. 77396

1. Vistos.

2. Considerando a juntada de ofício em ref. 362 dos autos, a qual o douto 

Parquet solicitou a redesignação das audiências anteriormente designadas 

entre os dias 04 a 22 de maio de 2020, período esta que estará em 

usufruto de férias ordinárias e compensatórias..

3. Deste modo, cancelo o júri anteriormente designado para o dia 05 de 

maio do presente ano, no entanto, postergo a sua redesignação em 

atenção à Portaria Conjunta nº 249 de 18 de maço de 2020, a qual 

determina a realização de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, assim, DETERMINO que os autos volte-me conclusos, após a 

normalização das atividades para designação da solenidade.

4. Cumpra-se.

5. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de abril de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000034-57.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID TEIXEIRA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

JOSÉ Q MARCOS VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 EDITAL DE CITAÇÃO - 

INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000034-57.2020.8.11.0039 Valor da causa: R$ 1.039,00 ESPÉCIE: 

[Espécies de Títulos de Crédito, Correção Monetária]->ALVARÁ JUDICIAL 

(1295) POLO ATIVO: Nome: DAVID TEIXEIRA TORRES Endereço: RUA 

LOURENÇO PERUCHI, 1609, JARDIM POPULAR, S JOSÉ Q MARCOS - MT - 

CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Endereço: RUA 28 OUTUBRO, 2621, CENTRO, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE TODOS 

INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS, dos termos da presente 

ação, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trato de 

AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e ss. 

c/c art. 666 e Lei n. 6.858/80 – em que a parte interessada DAVID 

TEIXEIRA TORRES e OUTROS pugna, entre pedidos outros, pela 

concessão da assistência judiciária gratuita e para que lhe(s) seja 

autorizado o levantamento de valores existentes, que afirma existente em 

nome do de cujus Alice Teixeira Torres, genitora/mãe biológica dos 

interessados, falecida em 27/08/2017. DECISÃO: Visto e bem 

examinado.Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e 

ss. c/c art. 666 e Lei n. 6.858/80 – em que a parte interessada DAVID 

TEIXEIRA TORRES e OUTROS pugna, entre pedidos outros, pela 

concessão da assistência judiciária gratuita e para que lhe(s) seja 

autorizado o levantamento de valores existentes, que afirma existente em 

nome do de cujus Alice Teixeira Torres, genitora/mãe biológica dos 

interessados.É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 
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cumpridas.In limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer(em) jus, 

afirmado pela parte não estar(em) em condições de pagar(em)/arcar(em) 

– NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa 

para pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput 

– e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, bem 

como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação 

em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o 

décuplo do valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé 

– NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.No direito processual civil brasileiro 

pedido de alvará judicial é cabível quando o interessado necessitar que o 

magistrado intervenha em uma situação, eminentemente privada, com 

escopo de autorizar a prática de um ato, sendo os casos mais comuns os 

previstos na Lei n. 6.858/80, de levantamento dos valores devidos pelos 

empregadores aos empregados, dos montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP – art. 1º e §§ -, às restituições relativas ao Imposto de Renda e 

outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional – art. 2º, sendo que os previstos nessa 

Lei que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de 

valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, “serão pagos, 

em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência 

Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e 

militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados 

em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento” e 

estes do art. 2º. A petição inicial aparenta preencher os requisitos 

essenciais – NCPC, art. 319 e ss. -, não verifico, por ora, ser o caso de 

improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. - e estar instruída 

com os documentos necessários à demonstração/prova, entre outros, da 

morte/falecimento do de cujus e que não há dependentes habilitados 

perante a Previdência Social - Lei n. 6.858/80, art. 1º, caput -, assim como 

a indicação da providência judicial que objetiva – NCPC, art. 720 - e, 

portanto, preenche os requisitos legais. Isso posto, não sendo o 

caso/hipótese de indeferimento da petição inicial ou de improcedência 

liminar do pedido, DETERMINO o regular processamento da ação alvará 

judicial – NCPC, art. 725, VII -, com a citação de todos os interessados, 

sendo os incertos ou desconhecidos por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias – NCPC, art. 256, I, art. 257, III e art. 259, III -, para que se manifestem, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias e a expedição de ofício ao(à) 

Caixa Econômica Federal - CAIXA, a fim de verificar a existência de saldos 

em contas bancárias e eventual credito decorrente de FGTS ou PIS em 

nome de Alice Teixeira Torres, CPF/MF n. 531.496.021-49 – NCPC, art. 

438, I -, após isso, a intimação da parte interessada requerente, através 

de seu(s) advogado(s)/defensor público, para que tenha ciência da 

resposta/resultado e, querendo, manifeste no prazo de 15 (quinze) dias – 

NCPC, art. 437, § 1º. Sem prejuízo disso, DETERMINO/REALIZO a 

requisição de informações pelo sistema BACENJUD – extrato anexo. A 

Fazenda Pública somente será ouvida nos casos em que tiver interesse 

não sendo essa a hipótese – NCPC, art. 722. Com a petição da parte ou 

transcurso desse in albis, e sendo o caso do NCPC, art. 178 -, remeta os 

autos ao(à) representante do Ministério Público, com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º –, para intimá-lo(a) a intervir como fiscal 

da ordem jurídica e manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

retornando-me concluso para sentença. Cumpra. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 7 de fevereiro de 

2020 - 12:54:49. (assinado digitalmente). Renato J. de A. C. Filho - Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ROSIMEIRI DELFORNO, digitei. S JOSÉ Q MARCOS, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-23.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PIRES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000196-23.2018.8.11.0039. REQUERENTE: ISABEL PIRES 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Frente a sua 

tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no efeito 

devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. 2. Havendo o 

preparo recursal, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se o 

requerido para apresentar contrarrazões de recurso no prazo legal, nos 

moldes do §1º e §2º do art. 42 a Lei nº 9.099/95. 3. Após, sendo o 

requerido devidamente intimado, com ou sem contrarrazões, remetam o 

presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens. 

4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-23.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PIRES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000196-23.2018.8.11.0039. REQUERENTE: ISABEL PIRES 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Frente a sua 

tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no efeito 

devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. 2. Havendo o 

preparo recursal, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se o 

requerido para apresentar contrarrazões de recurso no prazo legal, nos 

moldes do §1º e §2º do art. 42 a Lei nº 9.099/95. 3. Após, sendo o 
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requerido devidamente intimado, com ou sem contrarrazões, remetam o 

presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens. 

4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-38.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TIAGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000292-38.2018.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCA TIAGO 

SOARES REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 

AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO Vistos. 1. Frente a sua 

tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no efeito 

devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. 2. Havendo o 

preparo recursal, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se o 

requerido para apresentar contrarrazões de recurso no prazo legal, nos 

moldes do §1º e §2º do art. 42 a Lei nº 9.099/95. 3. Após, sendo o 

requerido devidamente intimado, com ou sem contrarrazões, remetam o 

presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens. 

4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-38.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TIAGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000292-38.2018.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCA TIAGO 

SOARES REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 

AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO Vistos. 1. Frente a sua 

tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no efeito 

devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. 2. Havendo o 

preparo recursal, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se o 

requerido para apresentar contrarrazões de recurso no prazo legal, nos 

moldes do §1º e §2º do art. 42 a Lei nº 9.099/95. 3. Após, sendo o 

requerido devidamente intimado, com ou sem contrarrazões, remetam o 

presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens. 

4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-38.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TIAGO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000292-38.2018.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCA TIAGO 

SOARES REQUERIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 

AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO Vistos. 1. Frente a sua 

tempestividade RECEBO o recurso inominado interposto no efeito 

devolutivo, em obediência ao artigo 42 da Lei n. 9.099/95. 2. Havendo o 

preparo recursal, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se o 

requerido para apresentar contrarrazões de recurso no prazo legal, nos 

moldes do §1º e §2º do art. 42 a Lei nº 9.099/95. 3. Após, sendo o 

requerido devidamente intimado, com ou sem contrarrazões, remetam o 

presente feito ao E. Turma Recursal Única, com as nossas homenagens. 

4. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-93.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BATISTA FONSECA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010069-93.2016.8.11.0039. EXEQUENTE: DIOGO BATISTA 

FONSECA DE OLIVEIRA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. 1. Vistos. 2. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença. 3. Citado o requerido para efetuar 

o pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 

imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 6. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 7. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 8. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$ 8.974,65 (oito mil novecentos setenta e quatro reais e sessenta e 

cinco). 9. Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo 

Sistema Bacenjud na data de 01/04/2020 e, em resposta obtida em 

07/04/2020 (conforme documento em anexo) o executado não possuía 

saldo suficiente, motivo pelo qual o bloqueio restou infrutífero em razão 

CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos. 10. Intime-se o exequente para promover o devido 

andamento do feito, indicando bens a penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 07 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-72.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010062-72.2014.8.11.0039. EXEQUENTE: SILVANA SOARES 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial. 3. Citado o executado para efetuar o 

pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 
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imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 6. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 7. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$ 4.193,34 (quatro mil cento e noventa e três reais e trinta e quatro 

centavos). 8. Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada 

pelo Sistema Bacenjud na data de 01/04/2020 e, em resposta obtida em 

07/04/2020 (conforme documento em anexo), foi cumprida integralmente a 

penhora on-line. 9. DETERMINO a intimação da parte executada para que 

se manifeste, no prazo de 15 dias acerca do que entender de direito. 10. 

Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados 

em favor de exequente. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 07 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-80.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010335-80.2016.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO GUILHERME 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Execução de Título Judicial. 3. Citado o executado para efetuar o 

pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 

imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 6. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 7. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$ 8.746,65 (oito mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e 

cinco centavos). 8. Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi 

enviada pelo Sistema Bacenjud na data de 01/04/2020 e, em resposta 

obtida em 07/04/2020 (conforme documento em anexo), foi cumprida 

integralmente a penhora on-line. 9. DETERMINO a intimação da parte 

executada para que se manifeste, no prazo de 15 dias acerca do que 

entender de direito. 10. Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, não havendo manifestação, expeça-se alvará de levantamento 

dos valores penhorados em favor de exequente. 11. Intime-se. 12. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 07 de abril de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-32.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDO VIEIRA DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010000-32.2014.8.11.0039. REQUERENTE: IRANILDO VIEIRA 

DE ARAGAO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença 3. Citado o executado para efetuar o 

pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 

imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 6. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 7. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$ 6.665,49 (seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e 

nove centavos). 8. Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi 

enviada pelo Sistema Bacenjud na data de 01/04/2020 e, em resposta 

obtida em 07/04/2020 (conforme documento em anexo), foi cumprida 

integralmente a penhora on-line. 9. DETERMINO a intimação da parte 

executada para que se manifeste, no prazo de 15 dias acerca do que 

entender de direito. 10. Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do que 

entender de direito. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 07 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010110-60.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DONIZETE GOUVEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010110-60.2016.8.11.0039. EXEQUENTE: DIMAS DONIZETE 

GOUVEIA EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT 1. Vistos. 2. Trata-se de Execução de Título Judicial. 3. 

Citado o executado para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte. 4. Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e 

valores encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente. 5. O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de 

numerário, limitado ao valor executado, para viabilizar o prosseguimento 

da execução, evitando que se torne inócua. 6. Ademais, de se anotar que, 

consoante orientação do STJ, e penhora on-line “não ofende a gradação 

prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor onerosidade da 

execução disposto no art. 620 do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ 

Relator Ministro Fernando Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 

19.02.2008. 7. Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do 

Executado no valor de R$ 1.257.50 (hum mil duzentos e cinquenta e sete 

reais e cinquenta centavos). 8. Informo que a ordem para o bloqueio do 

valor já foi enviada pelo Sistema Bacenjud na data de 01/04/2020 e, em 

resposta obtida em 07/04/2020 (conforme documento em anexo), foi 

cumprida integralmente a penhora on-line. 9. DETERMINO a intimação da 

parte executada para que se manifeste, no prazo de 15 dias acerca do 

que entender de direito. 10. Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, não havendo manifestação, intime-se a parte autora para 

manifestar-se. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos Quatro 
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Marcos-MT, 07 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010251-84.2013.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010251-84.2013.8.11.0039. EXEQUENTE: LUIZ GOMES DA 

SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 1. Vistos. 2. Trata-se de Cumprimento de Sentença. 3. 

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte. 4. Houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de numerários e 

valores encontrados em conta bancária para a satisfação do crédito do 

Exequente. 5. Informou o exequente tratar-se do valor de R$38.782,99 

(trinta e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e nove 

centavos), título que executa no presente momento. 6. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 7. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 8. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$622,18 (seiscentos e vinte e dois reais e dezoito centavos). 9. Informo 

que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema Bacenjud 

na data de 01/04/2020 e, em resposta obtida em 07/04/2020 (conforme 

documento em anexo) o executado não possuía saldo suficiente, motivo 

pelo qual o bloqueio restou infrutífero. 10. Intime-se o exequente para 

promover o devido andamento do feito, indicando bens a penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 11. Intime-se. 12. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de abril de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-16.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010208-16.2014.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO GUILHERME 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Execução de Título Judicial. 3. Citado o executado para efetuar o 

pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 

imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 6. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 7. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$ 8.998,34 (oito mil novecentos e noventa e oito reais e trinta quatro 

centavos). 8. Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada 

pelo Sistema Bacenjud na data de 01/04/2020 e, em resposta obtida em 

07/04/2020 (conforme documento em anexo), foi cumprida integralmente a 

penhora on-line. 9. DETERMINO a intimação da parte executada para que 

se manifeste, no prazo de 15 dias acerca do que entender de direito. 10. 

Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados 

em favor de exequente. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 07 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-40.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN TELES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRUZ FERREIRA OAB - MT0019784A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000029-40.2017.8.11.0039. REQUERENTE: RENAN TELES 

PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Caso as 

partes não se manifestem no prazo legal os autos deverão ser 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de abril de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-40.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN TELES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRUZ FERREIRA OAB - MT0019784A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000029-40.2017.8.11.0039. REQUERENTE: RENAN TELES 

PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Caso as 

partes não se manifestem no prazo legal os autos deverão ser 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de abril de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-07.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000210-07.2018.8.11.0039. REQUERENTE: JOAO FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A 1. Vistos. 2. Ciência às 

partes do retorno dos autos da Segunda Instância, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Todavia, caso as partes não se manifestem 
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no prazo legal, deverá ser os autos arquivados, com as devidas baixas e 

anotações de estilo. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 08 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-07.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000210-07.2018.8.11.0039. REQUERENTE: JOAO FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A 1. Vistos. 2. Ciência às 

partes do retorno dos autos da Segunda Instância, para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Todavia, caso as partes não se manifestem 

no prazo legal, deverá ser os autos arquivados, com as devidas baixas e 

anotações de estilo. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 08 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-11.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010219-11.2015.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO GUILHERME 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Execução de Título Judicial. 3. Citado o executado para efetuar o 

pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 

imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 6. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 7. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$ 8.070,60 (oito mil e setenta reais e sessenta centavos). 8. Informo que 

a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema Bacenjud na 

data de 01/04/2020 e, em resposta obtida em 07/04/2020 (conforme 

documento em anexo), foi cumprida integralmente a penhora on-line. 9. 

DETERMINO a intimação da parte executada para que se manifeste, no 

prazo de 15 dias acerca do que entender de direito. 10. Após, 

transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados 

em favor de exequente. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 07 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-51.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010184-51.2015.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO GUILHERME 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. Vistos. 2. Trata-se 

de Execução de Título Judicial. 3. Citado o executado para efetuar o 

pagamento no prazo legal, quedou-se inerte. 4. Houve pedido para o 

imediato bloqueio/penhora de numerários e valores encontrados em conta 

bancária para a satisfação do crédito do Exequente. 5. O pedido deve ser 

deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao valor executado, 

para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando que se torne 

inócua. 6. Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e 

penhora on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e 

nem o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 

do CPC”. (Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando 

Gonçalves. Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008. 7. Posto isto, 

defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado no valor de 

R$ 9.782,77 (nove mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete 

centavos). 8. Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada 

pelo Sistema Bacenjud na data de 01/04/2020 e, em resposta obtida em 

07/04/2020 (conforme documento em anexo), foi cumprida integralmente a 

penhora on-line. 9. DETERMINO a intimação da parte executada para que 

se manifeste, no prazo de 15 dias acerca do que entender de direito. 10. 

Após, transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados 

em favor de exequente. 11. Intime-se. 12. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 07 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-65.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA SENTENÇA 

PROLATADA NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 120217 Nr: 2182-72.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9.823

 DECISÃO

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 
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pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 DE NOVEMBRO 

DE 2020, ÀS 17H30MIN, devendo constar do mandado que o interrogatório 

será realizado após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85040 Nr: 2170-97.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - 

EPP, CAIO QUEIROZ VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE OLIVEIRA 

SPINELLI - OAB:24631/O

 DESPACHO

Intime-se o excepto para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto à 

exceção de pré-executividade manejada pelo executado.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86672 Nr: 2706-11.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, 

MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Certifique-se quanto ao cumprimento da missiva, e após, intime-se a 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a manifestar em termos de 

prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86753 Nr: 2715-70.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENI DOS SANTOS REZENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte 

requerida, RECEBO-O e determino a intimação do apelado, por intermédio 

de seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao TRF 1ª Região, independentemente de juízo 

de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88421 Nr: 309-42.2016.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVIAÇÃO AGRÍCOLA GAIVOTA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:22583/O

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, 

§ 2º, IV).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97694 Nr: 561-11.2017.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil , intime-se 

pessoalmente a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena extinção.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103071 Nr: 3168-94.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE CORDEIRO COELHO - ME, LAERTE 

CORDEIRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte 

requerente, RECEBO-O e determino a intimação do apelado, por intermédio 

de seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105165 Nr: 4199-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA SAYURI MAMOSE HASHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE GOMES GONÇALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pela parte autora, mantendo-se 

incólume a decisão objurgada.

Prosseguindo, intime-se a exequente para que se manifeste objetivamente 

em prosseguimento, tendo em vista o transcurso do prazo para 

pagamento voluntário do débito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106893 Nr: 35-10.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BENATTI - OAB:57364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROBERTO DE SOUZA 

BINDA - OAB:25206/B

 DESPACHO

Considerando que a ação incide sobre interesse de incapaz, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Com o retorno, volvam-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109561 Nr: 1745-65.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA PORTO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE 

DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562-RO, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614

 ANTE O EXPOSTO, sem mais delongas, com fundamento no art. 1.022 do 

NCPC, ACOLHO integralmente os Embargos de Declaração opostos por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL, para fim de fazer constar o 

seguinte: “Condeno a parte requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) em favor do patrono de cada demandada.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 125539 Nr: 881-56.2020.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA BORGES DA SILVA ENGEL, CARLOS 

ANTONIO ENGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER PASSETO, JULIANA XAVIER DE 

BARROS PASSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE ANDRADE - 

OAB:22462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Apense-se ao processo código 111737.

Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação do 

embargante, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar 

com as custas do processo, devendo ser juntada aos autos declaração 

de imposto de renda, certidão do órgão de trânsito que demonstre a 

existência/inexistência de veículos em nome da promovente da ação, 

extrato de conta corrente, fatura de cartão de crédito, bem como outros 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira da parte autora, 

sob pena de extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75123 Nr: 160-17.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIJAN CEZAR MASCARELLO, RAIMUNDO 

TIVOTTO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 DESPACHO

Oficie-se ao CRI de Tangará de Serra-MT para que proceda o 

cancelamento da averbação de penhora do imóvel sob matrícula 5.418 

relacionada ao presente feito.

Após, arquivem-se os presentes autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77806 Nr: 1859-43.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORÁCIO CARDOSO DA SILVA, ROGERIO CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, MONICA APOLINARIO DE 

ARAUJO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:13085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos por MÔNICA APOLINÁRIO DE ARAÚJO 

GIONGO e VANDERLEI GIONGO, mantendo-se incólume a decisão de fls. 

218/219.Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel 

localizado na Rua do Cará, nº 890, Centro, na cidade de Sapezal/MT.Nos 

termos do artigo 840, §1º, do NCPC, o bem penhorado ficará em poder da 

parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78508 Nr: 2194-62.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (ref. 91).

Intimado, o INSS quedou-se inerte.

Desse modo, ante a concordância tácita do executado, HOMOLOGO o 

cálculo de ref. 91 e determino a expedição do competente RPV, devendo 

as partes serem intimadas para ciência do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 79937 Nr: 259-50.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FARIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:13.561 MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13451/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 DESPACHO

Considerando a expedição de alvará através do Siscondj nesta 

oportunidade, bem assim tendo em vista que inexistem diligências a serem 

realizadas no presente feito, determino a remessa dos autos ao arquivo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82380 Nr: 1177-54.2015.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - 

OAB:12274/MT

 DECISÃO

Considerando a inércia da advogada dativa anteriormente nomeada, 

revogo sua nomeação e nomeio o advogado Guilherme Maria Alves 

Rodrigues, inscrito na OAB/MT 12.642/O para atuar na defesa do 

requerido Juliel Apolonio da Silva, o qual já deverá ser intimado via telefone 

ou perante o balcão desta Serventia para aceitação ao encargo, devendo, 

desde já ser intimado para apresentar manifestação em 15 (quinze) dias.

Sobrevindo manifestação, vistas à DPE.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82988 Nr: 1404-44.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JANETE ROYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, 

§ 2º, IV).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91668 Nr: 1199-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937 PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a se 

manifestar nos autos nos termos da r. Decisão de ref. 58, 02/04/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105954 Nr: 4565-91.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 DESPACHO

Cumpra-se a decisão de ref. 49, no tocante a intimação da advogada 

nomeada para atuar na defesa do requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105954 Nr: 4565-91.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 Intima-se a advogada nomeada nos autos para se manifestar nos autos 

nos termos da r. Decisão de ref. 49, 17/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109233 Nr: 1527-37.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON ARAÚJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a se 

manifestar nos autos nos termos da r. Decisão de ref. 65, 03/04/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119219 Nr: 1709-86.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte autora na pessoa de seu representante legal para 

apresetar nos autos, dentro do prazo legal ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74313 Nr: 1815-58.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR REIS DA SILVA, ROBSON MERLO 

CORREIA, SILVANO DOMINIACK, SILVINO DOMINIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5.286-B, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.384, PEDRO ELISIO 

DE PAULA NETO - OAB:13.071

 DESPACHO

Em consulta do site do STJ, o recurso interposto pelo réu Robson Merlo 
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Correia (AREsp nº 1082143) foi negado e transitado em julgado no dia 

19.12.2018, ou seja, ocorreu o trânsito em julgado da decisão de 

pronúncia.

Assim, nos termos do artigo 422, do CPP, determino a intimação do 

Ministério Público e do Defensor do referido acusado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000572-04.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. O. R. (REQUERIDO)

C. O. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000572-04.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: VALDEMIR COSTA RIBEIRO REQUERIDO: KEVIN DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, CHEILA OLIVEIRA DE OLIVEIRA Vistos. Considerando 

que a requerida, devidamente citada, manifestou no ID 28353895, pela 

nomeação de advogado dativo, alegando não possuir condições 

econômicas para constituir advogado particular, tendo apresentado sua 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, comprovando sua 

hipossuficiência financeira. Considerando ainda, a ausência do núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Agnaldo Valdir Pires, 

advogado militante neste juízo, para atuar na defesa da requerido. Por 

oportuno, intime-se o advogado ora nomeado, para as providências que 

entender necessárias. Após, intime-se a parte autora, para querendo, no 

prazo legal, manifeste nos autos. Após, vista ao Ministério Público 

Estadual. Após, conclusos. Deixo para arbitrar os honorários 

advocatícios, por ocasião da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000253-36.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA OAB - MT26701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

KARLA FERNANDA ALVES OAB - 046.791.861-94 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DESPACHO Processo: 1000253-36.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): ALAN LUIZ BALDISSERA REU: MARIA FERNANDA 

BALDISSERA REPRESENTANTE: KARLA FERNANDA ALVES Vistos. Defiro 

o pedido ministerial contido no ID 28913239. Cumpram-se na forma 

requerida, fazendo uso dos sistemas BACENJUD e INFOJUD. Intime-se 

Alan Luiz Baldissera, a comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, as 

alegações de que constituiu novo núcleo familiar, acostando-se aos autos 

eventual certidão de casamento, escritura pública de união estável, ou 

outro documento comprobatório de sua atual situação conjugal. 

Cumpra-se. Rafael Depra Pancihella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9254 Nr: 119-75.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. J. Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648 SP

 Processo n.º 119-75.2009.811.0094 - Cód.: 9254

Vistos.

I – Em consonância com o disposto no art. 465, §4º, do CPC, sendo 

certificado nos autos que foram finalizados os trabalhos periciais e 

apresentado o respectivo laudo, do qual as partes foram intimadas, sem 

que tenham postulado por quaisquer esclarecimentos, expeça-se alvará 

para levantamento do valor dos honorários periciais, procedendo com a 

liberação em favor da empresa nomeada como Perita do Juízo, 

atentando-se para que o montante liberado se comunique com o valor 

informado na proposta de honorários aceita pelas partes;

II – Sem prejuízo do cumprimento da providencia alhures, INTIME-SE a parte 

requerida para que, ciente do postulado formulado pela parte autora, pelo 

qual requer a extinção da presente demanda, se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão;

 III – Uma vez transcorrido o prazo que assiste à parte requerida, certifique 

e tornem os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25519 Nr: 584-40.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Muller Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A, FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - OAB:5802/O

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de GUILHERME MULLER PEREIRA, devidamente qualificado 

nos autos, pelos fatos descritos no presente caderno processual, nos 

termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95. Determino à Sra. Escrivã, que 

sejam feitas as baixas e anotações necessárias, em especial junto ao 

cartório distribuidor, para que, a pena aplicada não conste em certidão de 

antecedentes criminais, salvo em caso de requisição judicial para fins de 

impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos, nos 

termos do art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei nº 9.099/95Por se tratar de extinção 

de punibilidade pelo cumprimento do prazo da suspensão processual, 

tenho por desnecessárias as intimações.Dou esta por publicada com a 

entrega na escrivania. Dispensado o registro na forma do Provimento nº 

42/2008/CGJ.Na falta de recurso, considere-se transitada em julgado a 

presente decisão. Eventuais valores de fiança, dou por perdido para 

pagamento de custas processuais, sendo que o restante, caso sobre, 

seja designado para o Processo das Entidades, conforme resolução do 

CNJ e, em caso faltar, aplico ao restante à Justiça Gratuita.Após, 

arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.Cientifique-se o 

Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22298 Nr: 371-05.2014.811.0094

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A CIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio 

Melozzi, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki - OAB:146774/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gavioli Fachini - 
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OAB:5425-B/MT, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/O, 

José Renato de Oliveira Silva - OAB:6557

 Processo n.º 371-05.2014.811.0094 - Cód.: 22298

Vistos.

I – Em que pese os trabalhos periciais tenham sido finalizados, sendo 

protocolado nos autos o respectivo laudo pericial, tem-se que os valores 

inerentes aos honorários periciais foram liberados em favor da empresa 

nomeada como Perita do Juízo, tal como certificado pela Sra. Gestora 

Judicial, de modo que, indefiro o postulado de expedição de alvará, não 

havendo valores pendentes de levantamento;

II – No mais, cumpra-se a decisão proferida por este juízo em 19/03/2020.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000309-69.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO VANIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000309-69.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA 

REQUERIDO: LAURO VANIR RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos. Diante do 

postulado pela Fazenda Nacional no ID 29484739. Expeça-se mandado de 

reavaliação do veículo penhorado, para que possa ser novamente levado 

a leilão por preço que melhor reflita o seu valor de mercado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-67.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000243-89.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000415-31.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000143-37.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000142-52.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000299-25.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000123-46.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000244-74.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000146-89.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PLANILHA DE CÁLCULOS RPV ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010014-45.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDIR MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT11471-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010014-45.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDIR MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT11471-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-61.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA MARQUES GONZAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA MARQUES GONZAGA OAB - MS0016237A (ADVOGADO(A))

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000142-86.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000224-20.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-52.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-75.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010103-97.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000109-33.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000234-64.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000188-75.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000214-73.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000125-50.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-19.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAAO LINCON DE LAET OAB - MT6200/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000218-13.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:
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AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000121-13.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000213-88.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000217-28.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000120-28.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-33.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000083-35.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30217 Nr: 105-76.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos e examinados os presentes autos de TERMO CIRCUNSTANCIADO, 

registrados sob nº 105-76.2018.811.0094, Código 30217 em face de 

ALTAIR RODRIGUES DA SILVA.

S E N T E N Ç A

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado em face de ALTAIR 

RODRIGUES DA SILVA pelo cometimento da(s) infração(ões) penal(ais) 

descrita(s) no(s) caderno procedimental.

 Ofertado o benefício da transação penal, esta foi aceita, bem como, não 

há notícia que o(a) acusado(a) tenha praticado outro delito.

Em seguida, o Ministério Público opina pela declaração da extinção da 

punibilidade do agente.

É o relato. Decido.

Tendo em vista que houve o cumprimento integral da transação penal 

ofertada, conforme ressaltado pelo douto Promotor de Justiça, necessário 

o reconhecimento da extinção da punibilidade do(a) acusado(a).

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de ALTAIR RODRIGUES DA SILVA, devidamente 

qualificado(a) nos autos, pelos fatos descritos no presente caderno 

processual, nos termos do art. 84, parágrafo único c.c art. 89, § 5º da Lei 

9.099/95 (por analogia).

 Determino à Sra. Escrivã, que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, para que, a pena 

aplicada não conste em certidão de antecedentes criminais, salvo em caso 

de requisição judicial para fins de impedir novamente o mesmo benefício 

no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei nº 

9.099/95

Por se tratar de extinção de punibilidade pelo cumprimento da transação 

penal, tenho por desnecessárias as intimações.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.

Na falta de recurso, considere-se transitada em julgado a presente 

decisão.

 Quanto aos eventuais objetos apreendidos, com ressalva de eventuais 

armas e porções de drogas que tenham sido apreendidas, determino sua 

imediata devolução aos proprietários ou de quem foi apreendido.

Após, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30642 Nr: 902-57.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir da Costa Inocêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Domingos Cotrim - 

OAB:22819, Izaque da Silva - OAB:24.447

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Claudemir da Costa Inocêncio, devidamente 

qualificado(a)(s) nos autos, pelos fatos descritos no presente caderno 

processual, nos termos do art. 84, parágrafo único c.c art. 89, § 5º da Lei 

9.099/95 (por analogia). Determino à Sra. Escrivã, que sejam feitas as 

baixas e anotações necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, 

para que, a pena aplicada não conste em certidão de antecedentes 

criminais, salvo em caso de requisição judicial para fins de impedir 

novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do 

art. 76, §§ 4º e 6º, da Lei nº 9.099/95Por se tratar de extinção de 

punibilidade pelo cumprimento da transação penal, tenho por 

desnecessárias as intimações.Dou esta por publicada com a entrega na 

escrivania. Dispensado o registro na forma do Provimento nº 

42/2008/CGJ.Na falta de recurso, considere-se transitada em julgado a 

presente decisão. Quanto aos eventuais objetos apreendidos, com 
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ressalva de eventuais armas e porções de drogas que tenham sido 

apreendidas, determino sua imediata devolução aos proprietários ou de 

quem foi apreendido.Após, arquivem-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Cientifique-se o Ministério Público.

Comarca de Tapurah

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-50.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO MENDES NOGUEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA SERVICOS NA INTERNET EIRELI - ME (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000161-50.2018.8.11.0108. REQUERENTE: ARNALDO MENDES 

NOGUEIRA NETO REQUERIDO: MIRANDA SERVICOS NA INTERNET EIRELI - 

ME, PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos e analisados. Tendo em vista 

que o Aviso de Recebimento encaminhado para a citação e intimação da 

1ª ré Miranda Serviços de Internet EIRELI ME foi devolvido pelo motivo 

“mudou-se”, conforme AR juntado no id. 21208354, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o endereço 

atualizado da 1ª ré sob pena de sua exclusão da lide. Apresentado o 

endereço designe-se data para audiência de conciliação conforme pauta 

da Sr.ª conciliadora. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

sentença. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-24.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANAILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000488-24.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:JANAILSON 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA DIAS 

MURBACH POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação 

Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 

223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000080-38.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVAIR DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000080-38.2017.8.11.0108. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SILVA 

GOMES REQUERIDO: NEVAIR DIAS DOS SANTOS Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por Marcos Antônio 

Silva Gomes em desfavor de Nevair Dias dos Santos. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, 

sustenta a parte autora que é credora da parte ré do valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) representados pelas lâminas de cheque nº 000030, 000031 

e 000032, da Cooperativa Sicredi, agência 0810, conta corrente nº 

73.428-4 de titularidade do réu. O réu foi pessoalmente citado em data de 

19.9.2017, conforme id. 9934542, e no entanto, não compareceu à sessão 

de conciliação e tampouco justificou a ausência, id. 10339075, e embora 

tenha apresentado contestação tornou-se, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. De outro lado, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade 

pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela 

regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, 

corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte autora, somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz. Assim, outro caminho 

não há a não ser aplicar os efeitos da revelia e julgar procedente a 

pretensão. Ante o exposto, decreto a revelia do réu julgo procedente a 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno a parte ré 

a pagar à parte autora importância de R$ 5.141,67 (cinco mil, cento e 

quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)., acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), desde a data da citação em razão da 

atualização já feita pelo autor. e assim o faço, com resolução de mérito, a 

teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 17 de julho de 2019. Fábia Cristina 

Walter Juíza Leiga

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000083-90.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000083-90.2017.8.11.0108. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO SILVA 

GOMES REQUERIDO: CRISTIANO ALVES DE SOUZA Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Tapurah/MT, data do sistema. 

Bruno César Singulani França Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-26.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA 53497384100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 26/02/2019, às 

16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-26.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA 53497384100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000182-26.2018.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: JOSE 

DOUGLAS MEDRADO OLIVEIRA 53497384100 REQUERIDO: REQUERIDO: 

IVETE DA COSTA SILVA Vistos, etc. Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora pretende a cobrança do valor de R$ 1.303,06 (um mil trezentos e 

três reais e seis centavos), referente ao inadimplemento das dívidas 

descritas nos extratos de vendas , consoante documentos que 

acompanham a inicial (ID14234688). Devidamente citada, a parte ré não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou resposta no 

prazo legal, incorrendo em revelia, razão pela qual devem ser tidos como 

verdadeiros todos os fatos narrados na inicial, consoante art. 20 da Lei 

9.099/95. Além disso, a parte ré não comprovou a quitação do débito, 

como lhe competia, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte 

ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.303,06 (um mil trezentos e três 

reais e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e com juros 

moratórios de 1% ao mês, tudo desde o vencimento de cada obrigação 

(art. 397, Código Civil). Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição. Defiro às partes o benefício da justiça gratuita. P.R.I. Nova 

Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2020 . BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000301-21.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO GUEDES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000301-21.2017.8.11.0108. REQUERENTE: CLAUDINEI DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: CRISTIANO GUEDES GOMES Vistos e analisados. Nota-se 

que a parte autora se fez representar por preposto à audiência de 

conciliação realizada em data de 9.4.2019, (id. 19283036). Com efeito, 

existe previsão legal para o não comparecimento do autor em audiência é 

o constante nos Enunciados Cíveis do Mato Grosso, enunciado 2 que 

assim dispõe: Enunciado 2 - Excepcionalmente, a parte poderá ser 

representada por procurador, que não seja o próprio advogado, com 

poderes especiais para transigir, confessar, prestar depoimento pessoal e 

receber intimações. No caso em tela verifica-se que não ocorreu a 

excepcionalidade, tampouco cuidou o autor da representação por 

procurador que não seja o próprio advogado, caracterizando, no caso, a 

ausência da parte autora como injustificada em audiência. Logo, a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em 

razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de forma inequívoca 

o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo extinta 

a presente reclamação, e o falo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Oficie-se ao DETRAN para que retire dos 

registros do veículo a anotação sobre a existência da presente demanda 

(ID 10842996 ) Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.” Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000361-58.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DENINHO JOSE HENDGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON RODRIGO DENTE (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 105,00 (Cento e cinco reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-57.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GENAIR LEIRIA DOS SANTOS PRIETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000719-57.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): GENAIR LEIRIA DOS SANTOS PRIETO RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a 

manifestação do Médico perito (ID 24986872), DETERMINO que a 

Secretaria de Vara efetue o desligamento do mesmo junto à Comarca, bem 

como, NOMEIE perito judicial, que servirá independentemente de 

compromisso. Desde já, DETERMINO o repasse dos honorários periciais já 
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estipulados na decisão de ID 24520933, equivalente à R$ 300,00 

(trezentos reais). Após efetuar a nomeação, cumpra o remanescente da 

decisão de ID 24520933. Às providências. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000347-74.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIOLINA DE MERAS GRANJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. GALVAN MOVEIS - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

28.05.2020 às 13h00min, informando que a ausência do autor poderá 

acarretar a extinção da ação e possível condenação em custas 

processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95), bem como sua 

INTIMAÇÃO para que junte aos autos a procuração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-14.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EUGENIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

18.06.2020 às 14h00min, informando que a ausência do autor poderá 

acarretar a extinção da ação e possível condenação em custas 

processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-96.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINI SCHIRMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA CASTEL CAMARGO OAB - SP146771 (ADVOGADO(A))

RAFAELA PUGLIA FRANCISCO OAB - SP391746 (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE e PROMOVIDA da audiência 

designada para o dia 18.06.2020 às 14h30min, informando que a ausência 

do autor poderá acarretar a extinção da ação e possível condenação em 

custas processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95) e do requerido 

poderá ensejar à revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-47.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAN RODRIGO BELE BEZERRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

18.06.2020 às 16h30min, informando que a ausência do autor poderá 

acarretar a extinção da ação e possível condenação em custas 

processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-84.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOMINGOS DA COSTA (EXECUTADO)

VANDERSON BRITO DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

18.06.2020 às 17h00min, informando que a ausência do autor poderá 

acarretar a extinção da ação e possível condenação em custas 

processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-43.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte PROMOVENTE da audiência designada para o dia 

18.06.2020 às 17h30min, informando que a ausência do autor poderá 

acarretar a extinção da ação e possível condenação em custas 

processuais (art. 51, I e §2º da Lei nº 9.099/95).

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000593-31.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA SURUBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000593-31.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: WAGNER DE 

OLIVEIRA SURUBI Endereço: RUA SAO PEDRO, SN, JARDIM AEROPORTO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 7991 A 8343 - LADO 

ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnando a contestação ID 

28797204. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 2186-37.2019.811.0102

 ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: JUÍZO DA COMARCA DE VERA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: EVENTUAIS INTERESSADOS

FINALIDADE: MANIFESTAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS COM 

RELAÇÃO AOS BENS E OBJETOS APREENDIDOS ABAIXO 

RELACIONADOS:

 

Código Descrição do objeto

103131 DVD’s (02 pacotes politec)

101101 Saco de lixo preto

68305 Saco preto e transparente

72087 Saco politec c/papel laranja

71114 Litro de whisky vazio

60311 Camisa Gola Polo Preta

68305 Capacete com celular (moto e chave já encaminhadas à união)

25630 Caixa de fitas VHS e micro fitas VHS

72181 1 par de sapatos preto

65709 Toalha, blusa, short, bolsa

69908 Prato e outros

66924 Saco c/3 celulares, 3 carteiras

70039 Facão

63691 IP 36/05 Saco

101945 Facão

41480 Facão

101132 Pedaço de madeira/canivete/corda

31649 2 barras finas, carteira, lata de cerveja

107450 Mochila preta e vermelha

32641 Sacola branca e azul

63964 Aparelho k7 e fitas

IP 90/2005 - 64027 Fio branco

107837 Aparelho de DVD

71915 Aparelho de DVD-TV CCE E 02 Cartões de banco

101101 Garrafa de vodka vazia

61805 Taco de sinuca quebrado, 2 pneus de bicicleta, câmaras em

saco verde, 1 pacote com corda marrom

100966 Refrigerante e corotinho de pinga

101754 Refrigerante e leite condensado

68634 1 pedaço de madeira grande e 1 menor

64125 Pedaço de madeira duplo

41480 Pedaço de madeira

29460 Machado c/ faca

63983 Faca e toca de lã

63984 Faca cabo preto

71383 Faca cozinha Tramontina-cabo madeira

64454 Faca tipo peixeira cabo branco

70256 01Par de esporas de aço e 01 de fibra

69947 Faca tipo faca de pão tramontina

64050 Foice

69490 Faca cozinha tramontina lamina 18cm.

69197 01 (uma) latinha de cerveja, marca Brahma

68062 Faca de cozinha tipo peixeira marca coqueiro

69055 faca de cozinha, 20 cm, marca house

68063 Chaira/lima

29747 Faca cabo branco com 24 cm de lâmina

17624 Fotos da vítima

72181 Par sapatos

65408 Embalagem de remédio

BO 278/11/71909 Machado c/ faca

69812 Machado marca wenzel

29708 Machado sem espec

69316 motosserra

68674 Motosserra

114988 Tv e outros objetos diversos

71915 Tv, dvd celulares e carões

72142 Som e padaço madeira

72040 som

 

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos. Trata-se de pedido de providências com 

relação aos bens apreendidos nos processos criminais discriminados no 

"anexo I" (fl. 02/03), os quais já foram sentenciados e arquivados sem a 

devida destinação ou destruição dos objetos, os quais se encontram 

armazenados no Fórum desta Comarca. Instado, o Ministério Público 

opinou pela doação dos objetos às entidades cadastradas na Diretoria do 

Foro e, caso inutilizáveis, pela destruição. É o breve relatório. Decido. 

Sobre a destinação de objetos apreendidos, a CNGC disciplina: "Art. 

1.478. Quando existirem armas, instrumentos e objetos depositados, o Juiz 

do processo crime comunicará o trânsito em julgado da sentença e 

solicitará ao Juiz Supervisor da Seção de Depósito de Armas as 

providências legais cabíveis, tais como remessa, destruição, restituição, 

baixa nos livros de registros e a baixa dos registros lançados no site do 

Conselho Nacional de Justiça." Extrai-se dos autos que ainda restam 

objetos apreendidos sem destinação ou destruição, conforme relatório 

juntado pela Diretoria do Foro à ref. 20. Conforme consignado na decisão 

à ref. 10, não é automática a destinação de bens quando essa é em favor 

dos entes federativos, mormente quando se trata da União, pois não são 

disponibilizados meios para que seja efetivado o procedimento de forma 

célere e eficiente, de modo que sejam aproveitados os bens sem que os 

mesmos acabem por se deteriorar com o lapso temporal, como é o caso 

dos autos. No entanto, da relação de bens ainda pendentes de 

destinação, não verifico objeto ainda pendente de destinação aos entes 

federativos, pois tratam-se de objetos consistentes em DVD’s, TV’s, 

aparelhos de som, motosserras, roupas, sapatos, pratos, capacete (moto 

e chave já encaminhados à União), bolsa, sacolas, mochilas, toalhas, 

dentre outros semelhantes, os quais possuem, em tese, utilidade e podem 

ser destinados à entidades do Poder Público. De outro lado, há diversos 

objetos sem qualquer proveito econômico ou social, tais como "pedaços 

de madeira", garrafas e latas de bebidas alcoólicas, litros de refrigerantes 

provavelmente com prazos de validade exauridos, sacos de lixos, facas, 

inclusive fotos da vítima de processo de homicídio, dentre outros objetos 

inutilizáveis. Cabe destacar, conforme já certificado nos autos e 

consignado na decisão à ref. 10, que os processos referentes aos bens 

aqui relacionados foram encerrados há longa data (anexo I às fls. 02/03), 

considerando que até o presente momento não houve a respectiva 

destinação ou destruição, conforme o caso, DETERMINO: 1.EXPEÇA-SE 

edital para manifestação de eventuais interessados com relação aos bens 

e objetos apreendidos os quais possuem utilidade ou valor econômico, no 

prazo de 30 (trinta) dias. 2.Com relação aos objetos que não possuem 

valor econômico ou que sejam inutilizáveis pela deterioração temporal, 

DETERMINO que a Diretoria do Foro providencie a destruição, devendo a 

Gestora Judicial proceder com as baixas nos livros de registros e a baixa 

dos registros no site do Conselho Nacional de Justiça. 3.Depois de tudo 

cumprido, devidamente certificado, ABRA-SE vista ao Ministério Público 

para manifestação, voltando-me conclusos na sequência. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lubna P. Lopes de 

Souza, digitei.

Vera - MT, 15 de abril de 2020.

 Lubna Patricia Lopes de Souza

Gestora Geral

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000104-79.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMARILDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000104-79.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

completo do executado. Em sendo zona rural ou endereço incompleto, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação, por meio de guia emitida no Portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos 

autos de cópia da guia e comprovante de pagamento. VERA, 14 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000159-30.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. D. S. (TESTEMUNHA)

E. S. (REQUERENTE)

M. J. D. N. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEIVERSON PERIN OAB - MT27409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n. 1000159-30.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DIEIVERSON PERIN - MT27409/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 10/07/2020 

Hora: 10:40, devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, nos termos do Art. 334, §8° do CPC. VERA, 14 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-91.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000681-91.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora, Dr(a). ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): RAFAEL 

WASNIESKI - MT0015469S-A, MAURICIO VIEIRA SERPA - MT12758-O , 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação de ID nº 

31164541. VERA, 14 de abril de 2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112883 Nr: 1643-39.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDRONILIA BORGES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSA MONTEIRO MOTA - 

OAB:16401, RAIANY HONORIO PINHEIRO - OAB:26214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154

 Código n. 112883

VISTOS.

RECEBO o cumprimento de sentença e DETERMINO:

1) Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

2) Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

3) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

 4) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, ou 

havendo concordância da parte executada com os cálculos apresentados 

pela parte exequente, REQUISITE-SE o pagamento por meio de 

Requisições de Pequenos Valores (RPV) ou precatório requisitório, nos 

termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132791 Nr: 84-08.2020.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM, AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Seganfredo - 

OAB:11833

 Código nº 132791

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 16 

DE JUNHO DE 2020, às 15h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132981 Nr: 163-84.2020.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON ANDRE KASBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:MT0016948O

 Código nº 132981

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 
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mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 02 

DE JUNHO DE 2020, às 14h00min.

Consigno que, estando o(s) acusado(s) preso(s), participará(ão) da 

audiência e será(ão) interrogado(s) através do sistema de 

videoconferência, conforme previamente estabelecido com a Direção da 

Penitenciária em que o(s) réu(s) se encontra(m) recluso(s), para tanto, 

COMUNIQUE-SE a Direção acerca da data e horário da audiência, se for o 

caso.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 113095 Nr: 1751-68.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSR, MLRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 113095

VISTOS.

DEFIRO a pesquisa do endereço, nos sistemas conveniados do juízo, para 

possibilitar a citação pessoal do ora requerido.

INCLUA-SE a minuta de endereço.

Na hipótese de serem encontrados novos endereços dos requeridos, 

determino que se proceda a citação pessoal destes, via mandado, a ser 

cumprido pelo senhor oficial de justiça.

Caso contrário, CERTIFIQUE-SE e abra-se vista à parte autora para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 1774-14.2016.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado (a) da Parte Autora para que se manifeste quanto 

a juntada de Carta Precatória de ref. 96, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 127256 Nr: 167-58.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Código nº 127256

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 16 

DE JUNHO DE 2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 131723 Nr: 2577-89.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 15 

DE JUNHO DE 2020, às 13h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132299 Nr: 2924-25.2019.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI DANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Código nº 132299

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 15 

DE JUNHO DE 2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132339 Nr: 2951-08.2019.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIVANI RIMOLDI, DEISIEL DOS SANTOS 

GIORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19.069

 Código nº 132339

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 
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mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 15 

DE JUNHO DE 2020, às 14h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132351 Nr: 2957-15.2019.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR LUIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Código nº 132351

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a audiência aprazada nos autos para o dia 15 

DE JUNHO DE 2020, às 15h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-71.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000111-71.2020.8.11.0102. AUTOR(A): YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante de 

recolhimento das custas iniciais de preparo, sob pena de cancelamento da 

distribuição, indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 

 

EDITAL 8/2020-NUB 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE APOIO AO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o Resultado Final Definitivo, de acordo com as disposições 

contidas no Edital n. 02/2020/DF, de 13 de janeiro de 2020, que regulamenta o Processo Seletivo 

Unificado para recrutamento de estagiários na Comarca de Nova Ubiratã/MT.  

 

1- DO RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO  

 

1.1 Curso: Administração  

Nível: Superior  

Tipo de vaga: Ampla concorrência. 

 

Classificação  Nº Nome do Candidato Nota Final 

Desclassificado 7 Suelen Abreu Jacobs Desclassificado 

Ausente 2 Edilaine Cristina de Souza Ausente 

 

1.2 Curso: Direito 

Nível: Superior  

Tipo de vaga: Ampla concorrência 

 

Classificação  Nº Nome do Candidato Nota Final 

1º 5 Elivander Somavilla Mattos 52 

2º 6 Nicollas Schanne Antônio 52 

Desclassificado 1 Maria Clara Silva Desclassificado 

Desclassificado 4 Antonio Lucas N. de Souza Desclassificado 

Ausente 3 Ademar Denardi Junior  Ausente 

Ausente 8 Amanda Caroline Silva Ausente 

 

Nova Ubiratã/MT, 06 de abril de 2020. 

 

Glauber Lingiardi Strachicini  

Juiz de Direito e Presidente da Comissão 
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